Wij wensen jou
en hen die jou omringen
Het allerbeste
voor het nieuwe jaar
Geluk in grote
en in kleine dingen
maar bovenal
liefde voor elkaar
Een klein stapje is het
van 2021 naar 2022
365 spiksplinternieuwe dagen
Om te genieten van mooie dingen!

Fijne Kerstdagen en een gelukkig 2022!
Het schoolteam MMI-Basisschool

www.mmibasisschool.be
info@mmibasisschool.be

MMI-Basisschool
Handzamestraat 14
8610 Kortemark
051/56 91 66
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De Sint kwam op bezoek!
Wat een geluk! Sint en Miet mochten van de minister toch nog op bezoek
komen in de scholen! We moesten er wel voor zorgen dat dit zo veilig
mogelijk kon verlopen. Hiervoor mochten de kinderen op bezoek gaan bij
Sinterklaas in de gymzaal.
De Sint nam ruim de tijd
om een gesprekje te
hebben met de leerlingen
van de klas.
De kleuters dansten voor
Sint en Miet.
Miet had nog voor elke
klas een zak vol lekkers mee…

Sint vertelde ook dat zijn andere Pieten nog
bezig waren met pakjes te sorteren en te
verpakken. En hadden de Pieten wel hun
werk gedaan tijdens de nacht door al in
elke klas een geschenkje van de Sint te
voorzien??

Dank je wel Sinterklaas!
Tot volgend jaar!!!
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Aangepaste datum!
Naar het secundair onderwijs – infosessie CLB
Het aanbod voor ouders stopten we dit schooljaar in een digitaal kleedje.
We voorzien op dinsdagavond 18 januari 2022 een livestream-event
waarbij we een algemene uitleg geven over de (vernieuwde) structuur en
de keuzemogelijkheden van het gewoon secundair onderwijs.
De nadruk ligt hierbij vooral op de eerste graad SO. Er is op hetzelfde
moment een live-chat voor vragen.
Een uitnodiging voor ouders om in te schrijven volgt. Inschrijven zal
mogelijk zijn via volgende link op de website van het CLB
http://bit.ly/naarhetso

Zwembeurten januari 2022
maandag 10/01 – 3de leerjaar
maandag 17/01 – 4de leerjaar
maandag 24/01 – 2de leerjaar
maandag 31/01 – 1ste leerjaar

Rapporten in Questi voor het lagere
De rapporten in Questi staan open van
22 december 2021 tot en met
11 januari 2022.
Voor het 3de leerjaar wordt een aanpassing
voorzien.
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Kerst in de kleuterklassen…
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Kerst in de kleuterklassen…
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De Warmste Week
De enthousiaste, liefdevolle, warme leerlingen van het derde leerjaar
hebben dit jaar hun schouders gestoken onder De Warmste Week!
In oktober stonden ze op de
wekelijkse donderdagmarkt in
Kortemark. Ze verkochten er
lekkere, verse, warme soep én
chocoladetruffels en -pompoenen.
Daarnaast verkochten ze ook
allerlei leuke gadgets waarop een
zelfgemaakt kunstwerk gedrukt
werd.
Deze superhelden haalden maar
liefst 1225,40 euro op voor
het goede doel!
Bij de afsluit van dit prachtig project kregen alle leerlingen een originele
pin van De Warmste Week. Van een leuke verrassing gesproken!
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Agenda januari 2022
In januari ziet de agenda er als volgt uit:
De uitstappen zijn afhankelijk van de geldende
corona-maatregelen.
zaterdag 01/01
Gelukkig nieuwjaar!

maandag 10/01

Start tweede trimester

donderdag 13/01

L4 – Bezoek concertgebouw Brugge

donderdag 13/01

K3 – Bezoek Astrolab Zillebeke

dinsdag 18/01

Online-infomoment ‘Van basis naar secundair’ – voor
ouders

vrijdag 21/01

L6 - Bezoek MMI-secundair - onthaaldag

donderdag 27/01

L6 – Op weg naar secundair – online les met het CLB

maandag 31/01vrijdag 04/02

L5 – Bosklassen Durbuy
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