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schoolklap
Herfstvakantie van ma 29/10 t.e.m. vr 02/11

Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
vr 16 november: bosuitstap voor alle peuters en kleuters
do 22 november: toneel voor 3lj en 4lj
di 04 december: kinderboerderij voor 6A
woe 05 december: bezoek Sint en Piet
vr 07 december: kinderboerderij voor 3A
di 18 december: oudercontact
do 20 december: kinderboerderij voor 3B en 6B

kalender vrije dagen
woensdag 14 november 2018: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 t.e.m vrijdag 04 januari 2019
woensdag 16 januari 2019: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
vrijdag 08 februari 2019: facultatieve verlofdag
Krokusvakantie van maandag 04 maart 2019 t.e.m. vrijdag 08 maart 2019

05 november 2018

Met de fiets of de step naar school
Beste ouders, beste leerlingen,
Vanaf 5 november nemen we de toegang via het ijzeren hek in de Sint-Katarinastraat
weer in gebruik.
Dat hek is open ‘s morgens van 07.45 tot 08.40
van 11.40 tot 11.55
‘s middags van 13.05 tot 13.30
van 16.05 tot 17.30 (vrijdag: 15.40 tot 17.30)
Het is de bedoeling dat fietsers en steppers op die momenten enkel nog via het hek
komen.
Dank voor de medewerking
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klasklap
kleuter
3KA/3KB
Nu de mooie herfstblaadjes naar beneden
dwarrelen en ons een kleurrijk tapijt geven,
is het tijd om ons nieuw vriendje Fiston te leren kennen !

Wie thuis al wat herfstmateriaal heeft bijeengesprokkeld,
mag dit gerust meebrengen naar klas.
juf Orphée en juf Hilde

OV-klap
Vrijdag 26 oktober, vandaag dus …
Start van de verkeerscampagne ‘HelmOp-Fluotop’: alle maken kennis met de Zwarte Ridder, Prinses
Flashlaait, Ridster van Blinkenstoffel en haar schildknaap Godfried van Fluon en leren een dansje aan.
De kinderen van het 1e leerjaar krijgen een fluorescerend boekentashoesje met logo van de school.
De 1e fluo-prikactie zal aankondigd worden in KoW.
Halloweenfuif voor alle kinderen van het 3e tem 6e leerjaar en praatcafé voor hun ouders in Rustenhove.
Pas op: het startuur is wel degelijk 19u en niet 18u zoals het verkeerd stond op Gimme. De kinderen brengen
zo’n 5 euro mee: 3 euro toegang en dan hebben ze nog wat over om iets te kopen om te eten of drinken.
Er zal een photo booth zijn waar de kinderen een foto kunnen laten maken door Nelle, de mama van Annalou
uit 4B. Pas op: een stoere bodyguard zal nieuwsgierige mama’s en papa’s uit de fuifzaal weren.
Niet vergeten: winterevent op vr ijdagavond 14 december voor alle gezinnen.
Alvast noteren in jullie agenda.
Goede vakantie!
het oudercomité
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