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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
di 19 februari: kinderboerderij voor 4A
ma 25 februari: kinderboerderij voor 4B
di 12 maart 2019: Doe-dag in LTI voor 6lj
do 14 maart 2019: toneel voor 2lj
do 14 maart: eersteklasconcert voor 1lj
vr 15 maart 2019: SVS Rollebolle voor 2K en 3K
ma 25 maart 2019 t.e.m. wo 27 maart 2019: zeeklassen voor 3lj en 4lj
do 02 mei 2019: jongerenconcert voor 6lj

kalender vrije dagen
Krokusvakantie van maandag 04 maart 2019 t.e.m. vrijdag 08 maart 2019
Paasvakantie van maandag 08 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019
woensdag 01 mei: Dag van de Arbeid = vrijaf
donderdag 30 mei 2019 O.H.-Hemelvaart en vrijdag 31 mei 2019 = vrijaf
maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag = vrijaf
vrijdagmiddag 28 juni 2019 om 11u40: start van de zomervakantie

LEESOUDERS gevr aagd voor eer ste leer jaar
Goed leren lezen is één van de belangrijkste vaardigheden op school!!
Mensen die bereid zijn om een half uurtje te lezen met de kinderen van het eerste leerjaar: WELKOM op dinsdagmiddag om 13u30.
We starten na de krokusvakantie: op dinsdag 12 maart ’19.
Stuur een mailtje naar zoco@olvasintkatarina.be of verwittig via de klastitularis
of kom gewoon af naar de inkomhall om 13u20, daar verzamelen we.
Kan je eens een weekje niet komen, geen probleem,…maar met hoe meer we zijn, hoe
meer leeskansen voor de kinderen.

18 februari 2019

Alvast bedankt!
Leen, Cathérine, Cindy

Beste ouders,
Wie kan ons helpen aan allerlei hele grote en kleine dozen voor onze sportsnacklesjes
(naschools sport). We zouden die gebruiken op 28 februari.
Dus willen jullie deze voor ons verzamelen en in het turnklasje plaatsen?
Alvast bedankt!
juf Julie en juf Sofie S.
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