Buitengewoon basisonderwijs Het Noordveld
Nieuwsbrief 2 september 2022
Beste ouders en verantwoordelijken,
Ondertussen is het nieuwe schooljaar twee dagen oud en we hopen dat
iedereen zich snel (weer) thuis mag voelen in onze school!
Welkom aan onze nieuwe Noordveldertjes:
Ilan, Ilano en Noor bij juf Leen, Fabian bij juf Hilde,
Kjaan en Rupinder bij juf Anne, Diar bij juf Kristien, Sebastian bij juf Maaike,
Stan , Hosea, Lena en Kaylien bij juf Els en Jason en Mailyn bij juf Sofie.
Ook welkom aan onze nieuwe Noordveldjuffen:
juf Sofie, juf Cindy en juf Sarah die de juffen ondersteunen en aanvullen in de klassen, juf An (kine),
juf Sofie (logo) en Conny op het secretariaat.
Juf Leonie is ook nieuw en vervangt juf Françoise als orthopedagoge van de school.
Je kunt haar voortaan contacteren via het mailadres ortho@noordveld.be
We willen al enkele activiteiten in de schijnwerper zetten voor de komende weken:
●

●

Op donderdag 29 september om 19u is er infoavond over de klaswerking. Dan zijn jullie
welkom in de klas van jullie kind. De leerkrachten en therapeuten zullen vertellen en tonen
hoe ze met jullie kinderen werken.
Op vrijdagavond 7 oktober is er spaghettiavond op school. Een ideaal moment om andere
ouders en het team te ontmoeten en ondertussen te genieten van een lekkere spaghetti en
een drankje. Voor wie niet aanwezig kan zijn wordt er Take Away voorzien.

Voor beide activiteiten zullen jullie volgende week een uitnodiging ontvangen, maar hou deze
avonden alvast vrij!
Op vrijdag 30 september is er pedagogische studiedag en is er dus geen school voor de kinderen.
Maandag 3 oktober is er een facultatieve vrije dag en is er ook geen school.
Alle andere data voor het nieuwe schooljaar vind je terug onderaan deze brief.
We werken het komende schooljaar met de school rond het
thema ‘licht’. We proberen overal de lichtpuntjes te zien en
hopen dat we weer veel mogen beleven wat ons doet stralen!

Warme groeten van het Noordveldteam

Belangrijke data voor dit schooljaar:
●

donderdag 29 september 2022: info-avond over de klaswerking

●

vrijdag 30 september 2022: pedagogische studiedag

●

maandag 3 oktober 2022: vrije dag

●

vrijdag 7 oktober 2022: spaghettiavond

●

29 oktober tot en met 6 november 2022: herfstvakantie

●

dinsdag 25 oktober 2022: oudercontact met bespreking individueel
handelingsplan

●

vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand (vrije dag)

●

24 december 2022 tot en met 8 januari 2023: kerstvakantie

●

vrijdag 3 februari 2023: vrije dag

●

maandag 13 februari 2023: oudercontact met oriënteringsgesprekken
secundair

●

18 februari tot en met 26 februari 2023: krokusvakantie

●

zaterdag 18 maart 2023: schoolfeest

●

1 april tot en met 16 april 2023: paasvakantie

●

woensdag 17 mei 2023: pedagogische studiedag

●

donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023: Hemelvaart (vrijaf)

●

maandag 29 mei 2023: Pinkstermaandag (vrijaf)

●

maandag 19 juni 2023: oudercontact met rapport

●

woensdag 28 juni 2023: receptie schoolverlaters

