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schoolklap
vrijdag 08 februari 2019: facultatieve verlofdag

Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
ma 04 februari: workshop in Spermalie voor 6A
do 07 februari: toneel voor 1lj
ma 11 februari: toneel voor 5lj
ma 11 februari: workshop in Spermalie voor 6B
di 12 februari: SVS Kronkeldiedoe voor 1lj en 2lj
di 19 februari: kinderboerderij voor 4A
ma 25 februari: kinderboerderij voor 4B
di 12 maart 2019: Doe-dag in LTI oor 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

04 februari 2019

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

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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klasklap
kleuter
3KA/3KB PAPIERSNIPPERS OM JE ‘DRUK’ TE MAKEN !
We trekken de volgende 2 weken op jacht naar papiersnippers en letters in de kranten.
Oude kranten mogen meegebracht worden naar klas
We proberen ook om actualiteit in de kijker te plaatsen.
Dus als je kleuter graag iets wilt vertellen in ons item ‘kleuteractua’ dan kan dat gerust.
Tip : misschien kan je dit met je kleuter eens vooraf bespreken, het kindernieuws Karrewiet kan hier
ook ideetjes geven.
juf Orphée en juf Hilde

lager
ZWEMMEN
Vanaf maandag gaan we met het tweede leerjaar wekelijks zwemmen in de Valkaart.
Met het zesde leerjaar gaan we vanaf maandag 11/02 om de 14 dagen zwemmen. We starten met 6A.
We vertrekken stipt om 08u30.
1A/1B Beste ouders,
Op donderdag 7 februari gaan we in de namiddag naar het toneel. We gaan met de bus en voorzien op tijd
terug te zijn. Het bedrag van €5 (toneel+bus) komt op de rekening van februari.
Op dinsdagnamiddag 12 februari gaan we sporten! We gaan te voet naar Kronkeldiedoe.
We vertrekken reeds om 12.40 uur op school. Voor wie naar huis gaat, zorg dat je
op tijd bent! We dragen sportieve kledij en gemakkelijke schoenen.
Wie wil, kan een genaamtekend klein flesje water meebrengen.
Het bedrag van €3,50 komt op de rekening van februari.
Lieve groetjes,
juf Cathérine en juf Cindy

OV-klap
Fluo-actie

Vorige week vrijdag hielden we een prikactie aan de school. Wie reflecteerde in het verkeer,
kreeg een leuke fluo gekko-hanger. We deelden erg veel gekko’s uit en dat is goed nieuws
natuurlijk!
Binnenkort doen we ook mee aan een wedstrijd waarbij we mooie prijzen en een geldsom
kunnen winnen. Daarvoor gaan we een filmpje insturen van alle activiteiten die op onze school
gebeuren om verkeersveiligheid te promoten (het jaarlijkse fluo-toneeltje, de verkeersdansjes,
de prikacties, de stickeracties, het verkeersparcours, de schoolstraat, de VERO-route en nog veel
meer.)

Op de agenda:

maandag 4 februari:

vrijdag 1 maart:

zondagmorgen 17 maart:

zaterdag 25 mei:

zondagvoormiddag 23 juni:

periode nog te bepalen:
Winterse groetjes,
Het oudercomité

vergadering voor de leden
complimentendag
gezinsdag voor de leden
schoolfeest
het grote zomerontbijt
financiële actie

2

