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NIEUWSBRIEF september 2021
Laatste papieren nieuwsbrief
Vanaf midden september stappen we voor onze communicatie over naar het platform smartschool.
(http://kbmz.smartschool.be)
Jullie krijgen op de infoavond de nodige informatie van de klastitularis.
Covid-19 Nieuwe maatregelen
In het geval dat de maatregelen verstrengen of versoepelen, zullen we deze
communiceren via smartschool.
Meer info vinden jullie ook steeds op onze website : www.basisschoolopgrimbie.be
a
Digisprong
Zoals jullie wellicht vernomen hebben in de media, zullen alle leerlingen van het 5 de en 6de
leerjaar weldra een eigen device (laptop, tablet,..) ter beschikking krijgen.
Hiervoor ontvingen scholen financiële middelen van de Vlaamse overheid. We krijgen 2 jaar
de tijd om te zoeken naar het meest geschikte middel. We zullen hier dan ook niet
halsoverkop mee starten, maar nemen een weloverwogen beslissing op 1 september 2022
Infoavond

1111A

De infoavond vindt plaats op woensdag 8 september 2021.
Om de drukte te spreiden werken we in verschillende groepen.
Mondmasker, handhygiëne en afstand houden blijven van toepassing.
Slechts 1 ouder per leerling is toegestaan.
18.30u : kleuters: juf Ilke & Debby(K1) -juf Myriam (K2) - juf Ingrid (K3)
lager: juf Daisy U groep 1 (4A) – juf Stien (6A) – juf Debby J (6B)
19.15u: kleuters: juf Anneleen (K4A) – juf Melanie en juf Inge ( K4B)
lager: juf Daisy U groep 2 (4A) – juf Anja groep 1 (5A)
20u: Lager:– Juf Gery & juf Eva( 1A) – Juf An (1B) - Juf Mandy(2A) - Juf Margot (2B)
Meester Giuseppe (3A) – Juf Evi (3B) - Juf Anja groep 2 (5A)
Kom op tijd naar school !
Gelieve op tijd naar school te komen. Op die manier worden de lessen niet verstoord en kunnen we
allemaal op een rustige manier aan de schooldag beginnen! De klasdeuren gaan om 8.15u open.
Hartelijke dank!
Belangrijke data
4 september : KUBB tornooi ouderraad – start 14u – speelplaats school
8 september : infoavond
19 september : Eerste communie
29 september : pedagogische studiedag ( geen les voor de leerlingen)
29 september : Interscholen scholenveldloop
( alle vrije dagen van dit schooljaar vinden jullie ook op onze website)

