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Nieuwsbrief november 2020
Even stilstaan…
Maandagmorgen deelde Liesbet (Pluto) deze prachtige tekst met ons.
We vonden die allemaal zo mooi, dat ik hem graag met jullie deel…
En dat ‘zullen we … ’ hier op onze school heel wat betekent, werd de afgelopen maanden duidelijk!
We staan met z’n allen voor een grote uitdaging…zoveel is zeker…
Samen als team, samen met jullie, als ouders kunnen we dit!
We zien jullie heel graag terug na de (verlengde) herfstvakantie!

Dankjewel!
Dankjewel om de school te steunen! Er werden maar liefst
1008 stuks verkocht bij de pannenkoeken-en
koekjesverkoop!

Als het even wat moeilijker gaat…

Positieve COVID test bij ouders of kinderen graag melden aan
directie@ginstechool.be, ook tijdens de vakantie.

Een terugblik op de voorbije maand!
We hebben sinds dit schooljaar door juf Stefanie
ook een leerlingenraad!
Juf Stefanie zette hier samen met de zesdeklassers
haar schouders onder.

Het vierde leerjaar neemt deel aan de Whizzkids.
Didactisch gebruik van ICT en media binnen de
verschillende leergebieden staat centraal.
Alle vragen en opdrachten staan in het thema van
geïntegreerd ICT-gebruik.

Onze leerlingenraad!

Het bos werd druk bezocht!

In de tweede kleuterklas hadden ze
stukje bos IN de klas!

In het tweede leerjaar maakten ze overheerlijke
appelmoes…

Maandag hebben we met het 6de leerjaar een voetbaltoernooi gehouden. Helaas kon het door
Covid-19 niet met andere scholen doorgaan. Toch vonden we het superleuk! Ella Lannoo 6de leerjaar
En sportief zijn ze wel, de zesdeklassers. Elke vrijdag is er Fitte vrijdag. De jongens en meisjes van 6L
zorgen dan voor een dansje dat ze aanleren aan de andere leerlingen.

De kleuters hadden de tijd van hun leven tijdens de voorbije Smurfendagen!

De spokentocht kon niet doorgaan, maar het oudercomité zorgde toch nog voor een leuke verrassing!
Alle kinderen kregen een wafel en een drankje…in hun griezeligste outfits werd het zo toch nog een beetje feest!

De kalender…wel nog afwachten wat de nieuwe maatregelen zijn…

