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Sint-Amandsberg, 20 mei 2021
NIEUWSBRIEF MEI 2021
Vrije dag
Op maandag 24 mei is het geen school wegens een feestdag.
Grootouderfeest
Op vrijdag 21 mei zetten we alle oma’s en opa’s eens extra in de bloemetjes. Doordat het feest niet fysiek op school kon
doorgaan, hebben de kleuters een bijzonder liefdevol kaartje versierd met daaraan een doe-het-zelf zaaizakje.
Fiscale attesten
Ten laatste volgende week worden de fiscale attesten meegegeven via de boekentas van uw zoon/dochter.
Artiest zoekt school
Binnenkort hebben we zowel voor de kleuterafdeling als voor de lagere afdeling een leuk muzikaal schoolevenement in
petto. Er komen twee artiesten bij ons optreden. Deze muzikale groepen hebben wij kunnen kiezen vanuit ‘Artiest zoekt
school’. Dit is een corona-editie van de klassieke ‘Artiest zkt …’ die gericht is op de ondersteuning van buurt- en
straatfeesten in Gent. Deze activiteit is in samenwerking met het Onderwijscentrum Gent en Cultuur Gent. We maken
er alvast een fijne tijd samen van.
Alternatief schoolfeest
Op vrijdag 4 juni organiseert De Wijze Boom voor al onze kinderen een feest vol plezier. De school zal een knallende
Vlaamse kermis organiseren met verschillende kraampjes op het kleuterdomein. Voor de kinderen van de lagere school
zal een vreemd maar magisch feest georganiseerd worden. De school gaat de intrigerende viruswereld binnen met 6
spetterende posten rond COVID-19.
Zoals u reeds weet organiseren wij een take-away in het thema van het lager waar u de keuze heeft om de keuken van
de drie virusvarianten te proeven. U heeft keuze uit onderstaande keukens:
-

Braziliaanse keuken
Britse keuken
Zuid-Afrikaanse keuken

U kan uw culinaire verwennerij doorgeven via het briefje op de keerzijde. U kan inschrijven tot 25 mei 2021. Gelieve in
een enveloppe het ingevulde briefje en contant geld te bezorgen aan juf Evelyne (secretariaat). Bij het ontvangen van
de inschrijving zal uw zoon/dochter een enveloppe met afhaalbonnen krijgen.
Erehaag L6
Ook dit bijzonder schooljaar organiseren we opnieuw onze traditionele erehaag voor de oudsten die de laatste keer de
poort uit zullen gaan. De erehaag zal doorgaan op dinsdag 29 juni om 15u20. Om alles vlot en veilig te laten verlopen,
wordt het volgende gevraagd:
Alle ouders die wensen mee uit te zwaaien, dienen in hun eigen bubbel op het voetpad (ter hoogte van
de schoolpoort) te blijven;
Gelieve de in- en uitgang van de schoolpoort ter hoogte van de refter vrij te houden zodat onze
leerlingen L6 vlot de poort kunnen buitengaan;
Iedereen draagt een mondmasker;
De afstand van 1,5m wordt tussen de verschillende bubbels behouden.
Het eindfeest en de proclamatie voor L6 / het Indianenfeest voor K3
Achter de schermen zijn tal van organisatoren hiermee aan de slag. Er zijn duidelijke veiligheidsmaatregelen vanuit de
Scholengroep gecommuniceerd en vooropgesteld. Er zal een alternatief programma worden aangeboden. Voor deze
klasgroepen volgen nog gerichte infobrieven.
Met vriendelijke groeten
Wendy Dossche Vandevoorde
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Zuid-Afrikaanse variant
Kipfilet
- Met honing, mosterd, sperziebonen en
rijst

Bedrag: 15 euro

Britse variant
Sheperd Pie
- Ovenschotel van rundsvlees, groente en
puree, Cheddarkaas

Bedrag: 15 euro

Braziliaanse variant
Salpicao
- Salade van kip, ham, rozijn, wortel,
appel, olijven, mayonaise, frietjes

Bedrag: 13 euro

VEGETARISCHE variant
Stoofpotje
- Van Quorn met zilveruitjes en worteltjes
Bedrag: 15 euro

Kindermenu
Spaghetti bolognaise
+ gemalen kaas
Bedrag: 9 euro
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam + naam kind:………………………………………… klas:………
Ondergetekende ……………………………………………………………………….schrijft in voor het take-away menu:
Zuid-Afrikaanse variant

Bestellen
Totaalbedrag

…………….…(aantal) X 15 euro
= ………………€
Britse variant

Bestellen
Totaalbedrag

…………….…(aantal) X 15 euro
= ………………€
Braziliaanse variant

Bestellen
Totaalbedrag

…………….…(aantal) X 13 euro
= ………………€
VEGETARISCHE variant

Bestellen
Totaalbedrag

…..……….…(aantal) X 15 euro
= ………………€
Kindermenu

Bestellen
Totaalbedrag
(Contant te betalen)

Handtekening

…..………….…(aantal) X 9 euro
= ………………€
TOTAAL = € ………….
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