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schoolklap
vrijdag 22 november 2019: pedagogische werkdag
= vrijaf voor de lln

Kalender vrije dagen
Kerstvakantie van maandag 23 december 2019 t.e.m vrijdag 03 januari 2020
vrijdag 31 januari 2020: facultatieve verlofdag
maandag 03 februari 2020: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln.
Krokusvakantie van maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020
Paasvakantie van maandag 06 april t.e.m. vrijdag 17 april 2020

Kalender klas/schoolactiviteiten (verdere info via klasklap en/of Gimme)
woe 27 november: medisch consult voor 5lj in de voormiddag (vaccinatie)
di 10 december: toneel voor 2K en 3K
vr 17 januari: toneel voor 2lj, 3lj en 4lj
ma 20 januari: SVS Kronkeldiedoe voor 1lj en 2lj
do 30 januari: medisch consult voor 1A in de namiddag
do 06 februari: medisch consult voor 1B in de namiddag
do 13 februari: medisch consult voor de restgroep van het 1lj in de namiddag
do 20 februari: medisch consult voor 1lj in de namiddag (vaccinatie)
do 20 februari: SVS Alles met de bal voor 3lj en 4lj
ma 02 maart: eersteklasconcert voor 1lj
do 05 maart: medisch consult voor 4A in de voormiddag
ma 09 maart: medisch consult voor 4B in de voormiddag
do 12 maart: film voor 5lj
do 02 april: film voor 6lj

18 november 2019

Warme School Forum 3
Alle ouders zijn welkom om mee te denken over de toekomst van onze school.
In het vorige forum wisselden we van gedachten over het voorontwerp van de visietekst.
We verwerkten alle informatie zo goed mogelijk, en we presenteren de bijgewerkte
versie tijdens dit 3de forum.
We komen samen in de eetzaal van de school, op dinsdag 19 november 2019,
van 20 u. tot 21.30 u. (onthaal vanaf 19.45 u.)
Op de agenda staan volgende punten:
Afkloppen van de visietekst
In gemengde groepjes (ouders, leerkrachten, externen) gaan we in gesprek over
twee items van die visietekst en vragen we ons af:
· Hoe kun je goesting krijgen om te leren?
· Hoe kunnen we ons organiseren om kwaliteitsvol onderwijs aan te
bieden, en om dat nog beter te doen?
Laat het vooraf even weten als je komt, en stuur een mailtje naar juf Lieselotte
( lieselotte.vanvooren@olvasintkatarina.be)
Tot de 19de !
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Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor
scholen. Wij zamelen gebruikte batterijen in en sparen op
die manier punten. Per kilo gebruikte batterijen ontvangen
wij van Bebat 1 punt.
Momenteel organiseert Bebat een dubbele puntenactie en
kunnen we het puntentotaal van de school een stevige boost geven. Van 4 november tot 24 november krijgt onze
school dus niet 1 maar 2 punten per ingezamelde kilo gebruikte batterijen. Help ons om te sparen voor leuk extra
didactisch materiaal en breng je gebruikte batterijen in die periode zeker binnen. Veilig en eerlijk batterijen inzamelen. Opgelet! Enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen zijn toegelaten voor de inzameling op school. Industriële en
professionele batterijen tellen niet mee voor de actie.
Niet zeker of je een bepaalde batterij mag meegeven? Kijk op de affiche die boven de inzamelunit van Bebat
hangt.

klasklap
kleuter
3KB

Beste ouders, opvoeders
Wij zijn studenten van het 1ste jaar kleuteronderwijs.
Van 18 tot en met 22 november lopen we stage in de klas van uw kleuter. Als opdracht moeten wij een
gesprek voeren met de kleuters over een persoonlijk voorwerp. Gelieve het voorwerp mee te geven op
maandag 18 november. Na de stage krijgen de kleuters de voorwerpen weer mee naar huis.
We maken er een fijne week van! Alvast bedankt. Met vriendelijke groet
juf Ina en juf Olivia
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