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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap en/of Gimme)
woe 15 mei 2019: integratie 3K -1ste lj.
za 25 mei 2019: Tuinfeest
ma 03 juni 2019: schoolreis voor 1lj en 2lj
woe 05 juni 2019: kinderboerderij voor 3KA
vr 07 juni 2019: kleutersportdag
do 13 juni 2019: kinderboerderij voor 3KB
di 18 juni 2019: schoolreis voor de peuters en de 1e kleuterklas
do 20 juni 2019: schoolreis voor de 2de en 3de kleuterklas
zo 23 juni 2019: ontbijt OC
di 25 juni 2019: oudercontact
woe 26 juni 2019: sprong 3K - 1st lj.
vr 28 juni 2019: afscheid 6lj.
Kalender vrije dagen
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
Geen studie
Op maandag 20 mei is er personeelsvergadering voor de leerkrachten.
De studie gaat dus niet door , de kinderen kunnen wel naar de opvang.
Eerder werd aangekondigd dat er op maandag 27 mei geen studie is omwille van een
personeelsvergadering. Deze vergadering valt weg. De studie op maandag 27 mei gaat
dus wel door.

klasklap

13 mei 2019

kleuter
Beste ouders met kleutertjes in 3KA
Deze week werken we rond het thema piraten. Jullie kinderen mogen allerlei spulletjes
meebrengen om over te praten of om de klas mee te versieren.
Voor de knutsel les hebben we een lege, propere, doorzichtige petfles nodig. Die fles mag
volgende week met de kinderen meegegeven worden.
Schip ahoy,
Juf Orphée
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Beste ouders van kleutertjes in 3KB
Graag stel ik me, als tweedejaarsstagiaire voor. Ik ben Jill De Brock en volg de opleiding
kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool in Gent. Tijdens de herfstperiode en in februari
heb ik al uitvoerig kennis gemaakt met jullie kind, de klas en juf Hilde.
Ik neem de komende twee weken de klas over.
Dan is het helemaal aan mij.
We werken rond ‘De Piraten’. Ik kijk er alvast naar uit! Ik hoop jullie kleine piraatjes ook.
Wie spulletjes heeft om de klas te versieren of om te gebruiken tijdens het vrije spel,
mag dit zeker doen. Dat zorgt altijd voor een leuke sfeer in de klas.
Meebrengen:
Voor een knutselwerkje zou ik graag hebben dat elke kleuter een witte t-shirt meebr engt van
thuis.
Dit hoeft geen nieuwe te zijn.
Als jullie vragen hebben, zijn jullie steeds welkom in de klas na schooltijd.
Met vriendelijke groeten
Jill De Brock

lager
SPEELDAG voor alle kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar
Vrijdag 17 mei: wieltjesdag

OV-klap
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