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Nieuwsbrief
De maand september loopt op zijn einde. Met
deze nieuwsbrief blikken we kort terug naar de
voorbije maand, maar we kijken vooral vooruit
wat dit schooljaar nog brengen mag.
Samen gaan we op weg met het pastorale
jaarthema ‘De kracht van verbinden’.
www.mmibasisschool.be
info@mmibasisschool.be

MMI-Basisschool
Handzamestraat 14
8610 Kortemark
051/56 91 66
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Coronamaatregelen
Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de
regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden.
De mondmaskerplicht vervalt in het basisonderwijs.
Dit betekent dat leerlingen en personeelsleden geen mondmasker meer
hoeven te dragen.
Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te
dragen.
Leerlingen met verkoudheidssymptomen worden niet naar huis gestuurd.
Bij blijvende of ernstige symptomen adviseren we om contact op te
nemen met de huisarts.
Het dragen van een mondmasker terwijl je verkouden bent, is zeer sociaal.
Je houdt hierdoor namelijk je bacteriën bij je en voorkomt dat anderen
ziek worden wanneer je ademt of niest.
Het blijft raadzaam om zoveel als mogelijk afstand te bewaren.

Op de agenda!
Onderstaande data geven we reeds door (wel nog steeds onder
voorbehoud van de geldende coronamaatregelen):
•

•

Maandag 6 december 2021: Het grootouderfeest valt samen met
het Sinterklaasfeest. We maken er een gezellige namiddag van
samen met alle kleuters in de Kouter.
Zondag 20 maart 2022: Schoolfeest!

Na de herfstvakantie zal er opnieuw een verjaardagskalender te koop
worden aangeboden met de foto’s van jullie kinderen!

Wafelverkoop t.v.v. Openluchtklassen 5de leerjaar
De leerlingen van het 5de leerjaar vertrekken op
maandag 31 januari 2022 op bosklassen naar Durbuy.
Om de kosten wat te drukken, verkopen de
leerlingen wafeltjes.
Een emmertje met 1 kg wafeltjes kost 8,50 euro.
De wafeltjes kunnen op school gekocht worden
vanaf 25 oktober tot en met vrijdag 24 december 2021.
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Sportsnack
Op maandag 20
september zijn we
van start gegaan met
een nieuwe reeks van
Multimove/Sportsnack.
Op maandag zorgt
Juf Jolien voor de
begeleiding van de
kinderen uit de 1ste en
2de kleuterklas. Op
donderdag 23
september zijn ook
de kinderen uit
het 3de kleuter en
1ste lj. gestart onder
de begeleiding
van Juf Jana.

Familienieuws
Zij die ons verlieten…
De heer Johny Desmedt, grootvader van Isaura (oud-leerlinge),
Sieben (L5) en Inara Desmedt (L3), overleden op 15 september 2021.
Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.
Welkom, kleine spruit … !
Mathurot Mahamnat en Erik Pollentier verwelkomen hun
kleine spruit ‘Erima’, zusje voor Mira (L3) en Enola (L3),
geboren op 12 augustus 2021.
Rahima Khan Hussain en Jawad Hussaini verwelkomen hun kleine
spruit ‘Sanna’, zusje voor Bahara (oud-leerlinge), Mehdi (L5) en Sara (K1B),
geboren op 15 september 2021.
Proficiat!
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Opvang op school
De opvang op school op vrijdag stopt om 17u.
Indien ouders langer dan 17u opvang nodig
hebben, verwijzen we graag naar
de buitenschoolse opvang Okiedokie.
De kinderen gaan dan vanaf 15u. naar de
buitenschoolse opvang.

Kinderparlement
Vrijdag 24 september, hadden we onze
eerste vergadering van het kinderparlement,
voor dit nieuwe schooljaar, samen met
juf Tina en juf Saskia.
Volgende kinderen werden verkozen door
hun klas :
4e leerjaar : Vic en Nina
5e leerjaar : Buïck en Reidar
6e leerjaar : Axelle en Kjenta
Van harte proficiat !

Weetjes…
Oog voor lekkers
We starten dit fruitproject op woensdag 6 oktober
voor alle kleuters en voor alle ingeschreven
leerlingen van het lagere.
Dank je wel aan het oudercomité voor hun bijdrage aan dit project ten
voordele voor alle kleuters!
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Agenda oktober
In oktober ziet de agenda er als volgt uit:
zondag 03/10

Eerste Communie (uitgestelde viering vorig schooljaar)

zondag 10/10

Ontbijt aan huis
door het oudercomité

woensdag 13/10

K1A – K1B – K2 – K3:
Samen naar het bos in Houthulst

woensdag 20/10

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de kinderen

vrijdag 22/10

Dag van de jeugdbeweging

zaterdag 30/10
t.e.m. zondag 7/11

Herfstvakantie
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