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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
di 18 december: oudercontact
woe 19 december: schaatsen voor 4lj, 5lj en 6lj
do 20 december: kinderboerderij voor 3B en 6B
di 15 januari: EHO initiatie voor 6lj
vr 18 januari: toneel voor 6lj
do 24 januari: film voor 3lj en 4lj
do 24 januari: infoavond voor 3e kleuter “Binnenkort naar het 1lj?”

kalender vrije dagen
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

Geen studie
Op dinsdag 18 december is er oudercontact.
De studie gaat dus niet door, de kinderen kunnen wel naar de opvang.

bestelling warme maaltijd
We stellen vast dat er elke middag tussen de 8 à 12 kleutertjes méér blijven warm eten dan er
besteld waren. Dat betekent dat het dan soms moeilijk wordt om iedereen te bedienen.
Daarom herhalen we de afspraak i.v.m. warme maaltijden:

17 december 2018

warme maaltijd de vrijdag bestellen voor de tweede daaropvolgende week, dus 10 dagen vooraf. Die bestellingen wor den de maandagochtend ver wer kt en door gegeven aan de traiteur
voor de daaropvolgende week.
Later beslissen om warm te blijven eten kan niet meer!
Beslissen om te blijven picknicken kan wel nog later.
Vanaf maandag 17 september zullen we hierop controle uitoefenen.

SOS - STOOMBOOT VERDWENEN - SOS
Wie nam er per ongeluk het knutselwerkje 'Zwarte Piet op de stoomboot' mee naar
huis? Dit werkje stond op 6 december klaar on mee te geven aan de kleuteropvang.
Het zou zeer fijn zijn mocht dit werkje teruggebracht worden naar 3ka, jip & jannekesklas van juf Orphée. Het lekkers mag u houden ...
Een dikke dankjewel !
juf Orphée
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klasklap
lager
SPEELDAG voor alle kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar
vrijdag 21 december: Kerstdag

OLVA Katrientje openluchtklas
Sinds jaar en dag gaan de leerlingen van het zesde leerjaar op openluchtklas.
In een zeer ver verleden gingen ze op sneeuwklas naar Adelboden, Chandolin of Melchtal (tot in 1982 ).
Vanaf 1983 gingen ze op bosklas naar Maasmechelen, en dat deden ze tot dit jaar.
Vanaf nu krijgt het begrip openluchtklassen een nieuwe invulling!
Het 6de leerjaar trekt naar Kemmel, en nieuw is ook dat de tweede graad (3de en 4de leerjaar) om de twee jaar op
zeeklas gaat naar Bredene.
De openluchtklas van de tweede graad vindt al dit schooljaar plaats en duurt drie dagen: van 25/03/2019 tot
27/03/2019, met twee overnachtingen dus.
Voor de verplaatsing naar Bredene doen we beroep op de ouders.
De kostprijs bedraagt 95 €, en wordt als volgt aangerekend:
- 30 € op de maandrekening van december
- 30 € op de maandrekening van januari
- het saldo op de maandrekening van maart (verminderd met de opbrengst van de financiële actie)
De openluchtklas van het 6de lj. zoekt het voortaan in de eigen provincie en duurt nog 4 dagen (3 overnachtingen),
volgend schooljaar van 5/11/2019 tot 8/11/2019.
Voor de verplaatsing naar Kemmel hopen we beroep te kunnen doen op de ouders.
Met deze initiatieven blijven we weliswaar binnen de toegelaten maximumfactuur voor meerdaagse extra-muros
activiteiten, maar beseffen we dat de kost hieraan verbonden misschien toch een reden kan zijn om een leerling niet
te laten deelnemen.
Als dat zo zou zijn, dan zoeken we samen naar een oplossing, want we streven ernaar om àlle leerlingen te laten
deelnemen.

4lj/5lj/6lj

Woensdag 19 december
We gaan schaatsen!! Vergeet zeker je handschoenen niet (verplicht om te schaatsen)!
Per leerjaar rijden we met de fiets naar het Boudewijnpark.
Kan iedereen met de fiets die helemaal in orde is naar school komen?
Vergeet je fluo-hesje en je helm niet want veiligheid gaat boven alles!!!
Het bedrag van €2,15 komt op de rekening van december.
Sportieve en winterse groetjes,
De leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde!
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