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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
do 24 januari: film voor 3lj en 4lj
do 24 januari: infoavond voor 3e kleuter “Binnenkort naar het 1lj?”
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

kalender vrije dagen
vrijdag 08 februari 2019: facultatieve verlofdag
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, grootouders, familie of andere vrijwilliger,
Wij zijn als school op zoek naar enkele vrijwilligers die bereid zijn om
LUIZENCONTROLE uit te voer en op de kinder en.
Op deze manier kunnen we korter op de bal spelen en het hardnekkige probleem te lijf
gaan.
We zouden graag EEN PERSOON PER KLAS willen vinden, die deze taak op zich
wil nemen, op een afgesproken moment met de klastitularis en voor de hele klas.
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Deze persoon moet enkel bijhouden op lijsten bij wie neetjes of beestjes werden waargenomen op het moment van de controle.
Deze lijsten worden doorgegeven aan de zorgcoördinator.
De keuze van het moment van de controle laten we volledig aan de vrijwilliger over,
wel in samenspraak met de titularis!
Er moeten minstens DRIE controlemomenten per schooljaar zijn, meer mag natuurlijk
ook. Het zou voor ons- als school- een grote hulp betekenen en we zijn jullie dan ook
erg dankbaar.
Verder willen we alle ouders aanraden regelmatig thuis te controleren.
Samen kunnen we de luizen de baas!
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klasklap
lager
SPEELDAG voor alle kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar
vrijdag 25 januari: muziekdag (MP3)
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