Maandplanning september 2020
Kleur van de maand: blauw.
Blauw, ik vind je wauw!
Woensdag 2 september:
Derde leerjaar A:
We hebben vandaag een turnmoment op school. Op deze dag komen jullie in sportieve kledij naar
school. Dit zal telkens op woensdag zijn (tot februari). Vanaf februari hebben wij op vrijdag turnen in
de sportzaal.

Donderdag 3 september:
Alle klassen:
We komen met onze mooiste glimlach naar school want vandaag worden de foto’s genomen voor de
schoolkalender. Elke klas krijgt een kleur!
Mogen we vragen dat de kleding van de kinderen zoveel mogelijk aangepast wordt aan de kleur van
de klas?
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Derde/vierde leerjaar:
Vergeet jullie turnzak niet mee te brengen voor onze allereerste turnles!

Dinsdag 8 september:
Alle klassen:
Coronaproef infomoment voor de lagere school: infoavond in de klas.
Groep 1 om 18 uur, groep 2 om 19u15. U ontvangt nog in welke groep u wordt verwacht.
We verwachten maximaal 1 ouder per leerling.
Opgelet: mondmasker dragen is verplicht!

Vrijdag 18 september:
Alle klassen:
Nationale strapdag met als thema: meer ruimte om te strappen (stappen/trappen).
Iedereen komt te voet, met de fiets, met de step… naar school!

Geen 🚗 te bespeuren deze ochtend aan onze schoolpoort!🔝 Wel massa's straffe
stappers🚶♀🚶♂, stoere trappers 🚴♀en coole steppers 🛴. Elke strapper ontvangt vandaag een
kleurrijk strapbandje.
Samen maken we werk van veilige en gezonde schoolomgevingen!🐙🐙🐙

Maandag 21 september:
Eerste leerjaar:
Bib- bezoek.
De eersteklassers kunnen al heel wat woordjes lezen: maan/roos/vis/sok…
Vandaag trekken we naar de bib van Roosdaal voor een korte rondleiding. We ontlenen een leuk
boek om tijdens de vrije momenten in de klas van te genieten.

Dinsdag 22 september:
Alle klassen:
Scholenveldloop aan het Koetshuis.
Vandaag zetten alle leerlingen van Roosdaal hun sportiefste beentje voor… Ook de
Sint-Amandusschool neemt deel aan de scholenloop. We komen in onze sport outfit naar school.
Niet vergeten: school t-shirt en sportschoenen.
Door de Coronamaatregelen gaat de scholenloop dit jaar door zonder publiek!

Woensdag 23 september:
Zesde leerjaar A en B:
Vandaag fietsen we naar de bibliotheek in Roosdaal.
Niet vergeten: fiets, fietshelm en fluohesje.

Maandag 28 september:
Pedagogische studiedag. Vrijaf voor alle leerlingen!

