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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021  

WIE ZET JE IN HET LICHT?  

  
  

Advent zet de 

schijnwerpers op wat 

gezien en gezegd moet 

worden om onrecht aan 

het licht te brengen.  

Wie omziet naar een ander  

laat die niet in 

duisternis achter.  

  

Advent zet 

de arme  

in het licht  

om met mededogen elkaar 

te zien.  

Wie zich verbonden weet 

met zijn medemens 

overbrugt afstand en 

haalt de ander uit de 

eenzaamheid.  

Advent is 

voor elkaar licht 

en warmte 

worden.  

  

  

  

  

Kathleen Boedt Uit Leeftocht 

november 2021  

  

WARME MAALTIJDEN ONLINE  

  

Deze maand testten we uit om warme maaltijden online te bestellen. Om geen vergissingen te begaan, kon 
je voor december ook nog op papier bestellen.  

Vanaf januari 2022 zal het bestellen van maaltijden enkel online kunnen. De papieren versie verdwijnt. Het 

secretariaat zal naar alle ouders een mail sturen met de link naar het formulier. Daarop klik je het volgende 

aan:  

 de klas waarin je kind zit  

 de naam en voornaam van je kind  

 de dagen dat je kind ‘soep’ of ‘soep + warme’ maaltijd wil  

  

>>>>>>>>>>>>>>> Het menu staat op het online formulier bij de dag en de datum <<<<<<<<<<<<<<<  

>>>>>>>>>>>>>>> Vul voor ELK KIND een formulier in <<<<<<<<<<<<<<<  

  

Hou je mailbox in de gaten want we communiceren meer en meer via e-mail. Zo krijgen jullie maandelijks de 
nieuwsbrief, de schoolrekening en nu ook de link om warme maaltijden te bestellen via de digitale weg.  



  

    

  
   

Onze school maakt deel uit van Scholengroep Dirk Martens  
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HET RAPPORT IN EEN NIEUW JASJE  

  

Zoals u op de (online) kalender misschien opmerkte, zijn er vanaf dit schooljaar slechts drie rapporten. Het 

eerste rapport ‘Rapport Begin’ zal uw kind op donderdag 9 december meekrijgen. Het tweede, ‘Rapport 

Midden’ wordt in maart uitgedeeld en het laatste, ‘Rapport Eind’ op de laatste schooldag. Omdat we er 

minder uitdelen, zullen de rapporten lijviger zijn dan anders.   

  

Zoals u las op het voorblad van de toetsenmap, zal het rapport een oplijsting zijn van wat er in dat mapje zit. 
Het is dus van belang dit mapje regelmatig te controleren en te handtekenen. De toetsenmap vormt samen 
met het rapport één geheel. De voorbladen zijn dan ook bewust gelijkend gemaakt.  

  

U zal merken dat ons rapport in een nieuw (ZILLig) jasje zit. Er worden ook nieuwe symbolen gebruikt die op 
het voorblad van het rapport worden toegelicht. Wat anders is, is dat uw kind geen apart L.O.-, muzo- en 
attituderapport meer zal krijgen. Alle leergebieden worden in één document geëvalueerd. Dit omdat we aan 
elk leergebied even veel belang hechten.  

  

Het rapport dat u volgende week zal te zien krijgen, is een rapport in opmaak. ‘Rapport Midden’ zal daardoor 
minder schoonheidsfoutjes hebben als dat van december. We geven onszelf de kans en de tijd om dit rapport 
te laten ontwikkelen tot een volwaardig rapport dat past binnen onze schoolvisie.   
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