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Jaarthema

Schooltoeslag 2020-2021
Ouders die dit schooljaar recht hebben op een schooltoeslag moeten
hier zelf niets voor doen. Dit wordt automatisch betaald door het
Groeipakket.

Weekkalender
Maandag
28/09
6A

Bezoek aan Antwerpen
Binnen de lessen wereldoriëntatie en godsdienst wordt er gewerkt rond
andere culturen en diversiteit. In het kader daarvan gaan de leerlingen
van 6A met de bus een dagje naar Antwerpen.
Er staan 3 activiteiten gepland:
- Een stadswandeling door het centrum
- Een bezoek aan de moskee ‘Al Iman’
- Een inleefatelier rond ‘Peru’

Vrijdag
2/10

Werelddierendag
4 oktober is het Werelddierendag en tegelijkertijd ook de gedenkdag van
Sint-Franciscus van Assisi. Voor onze school is dit een bijzondere dag.
We mogen namelijk niet vergeten dat de zusters Franciscanessen heel
lang het gezicht waren van het onderwijs in Baarle. Ook ‘De kleine Franciscus’ waar onze school een onderdeel van is, heeft zijn naam te danken
aan deze heilige man die volgens de legende met dieren kon praten.
Door op 2 oktober Sint-Franciscus van Assisi extra onder de aandacht te
brengen, krijgen de kinderen de kans deze christelijk geïnspireerde figuur beter te leren kennen.

namiddag
2A + 2B

Zwemmen
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u. terug op school of blijven
eten.

Zaterdag
3/10

Zondag
4/10

Vormsel
Om 10.30 u. in de Sint-Remigiuskerk

Dodenherdenking
Omwille van de coronamaatregelen zal er dit jaar enkel een herdenkingsviering zijn in de Nederlandse kerk. De kransen die jaarlijks tijdens de
optocht bij de verschillende oorlogsmonumenten gelegd worden, zullen
dit jaar symbolisch hun plek krijgen tijdens deze herdenkingsviering.
Vanuit ‘De kleine Franciscus’ zullen we aanwezig zijn met vredevlaggen.

Alvast
noteren
Woensdag
7/10

Plaatselijke verlofdag

Zondag
11/10

Start Week van het bos

Vrijdag
13/11

Boekenbeurs i.s.m. uitgeverij Pardoes (kinder- en jeugdboeken)

