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schoolklap
Krokusvakantie van
maandag 04 maart 2019
t.e.m. vrijdag 08 maart 2019

Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
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
do 02 mei 2019: jongerenconcert voor 6lj
za 25 mei 2019: Tuinfeest

kalender vrije dagen
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

11 maart 2019

Luizencontrole
Beste ouders, grootouders, familie of andere vrijwilliger,
Een tijdje geleden deden we een tweede oproep, we hebben nog steeds NIET VOLDOENDE bereidwillige mensen gevonden.
Wil je ook aan grootouders, buren, of mensen die wat tijd vrij hebben navragen?
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 kor ter 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. 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!
Het schoolteam
We zoeken nog een vrijwilliger voor volgende klassen:
1B - 4A - 4B - 5A - 6A
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open-deur-dag op vrijdag 22 maart 2019
Beste ouders,
Vrijdagnamiddag 22 maart 2019 organiseren we voor de eerste keer een open-deur-dag voor kleutertjes die binnenkort naar school mogen gaan.
Tijdens die namiddag kunnen die kleutertjes en hun ouders kennis maken met de school en de mensen die er
werken, en enkele dagdagelijkse activiteiten bijwonen.
Een voorsmaakje hiervan via https://www.youtube.com/watch?v=dtnX2kIWaw4
Hebt u familie of vrienden die al uitkijken naar die eerste schooldag van hun oogappel?
Bezorg hen dan deze uitnodiging, digitaal of op papier (flyertjes in de inkomhal).
Ruim een maand later, op zaterdag 27 april 2019, vindt de jaarlijkse infodag plaats van 09 u. tot 12 u.

klasklap
kleuter
2KA/2KB/3KA/3KB Beste ouders,
Op VRIJDAG 15 MAART 2019 gaan de kleuters van het 2de en 3de kleuter in de namiddag ROLLEBOLLEN .
Deze sportactiviteit gaat door in sporthal De Valkaart in Oostkamp.
De kostprijs van € 7 (activiteit + bus) komt op de maandrekening.
!!! WE VERTREKKEN OM 12.50 u. op school.
Gelieve sportieve kledij en gemakkelijke schoenen aan te trekken .
Breng een flesje water mee (genaamtekend) !!!
juf Sylvie, juf Sarah, juf Orphée en juf Hilde

3KA/3KB De kleuters in de ban van klassieke muziek ... !?!
Samen met Antonio Vivaldi halen wij het lentegevoel in de klas.
Het wordt hoog tijd dat wij dat ‘HEPPIE’ gevoel aan de lijve kunnen ondervinden.
juf Orphée en juf Hilde
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