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schoolklap
Kalender vrije dagen
Krokusvakantie van maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020
Paasvakantie van maandag 06 april t.e.m. vrijdag 17 april 2020
Kalender klas/schoolactiviteiten (verdere info via klasklap en/of Gimme)
do 20 februari: medisch consult voor 1lj in de namiddag (vaccinatie)
do 20 februari: SVS Alles met de bal voor 3lj en 4lj
ma 02 maart: eersteklasconcert voor 1lj
woe 04 maart: schoolbezoek aan LTI voor 6lj
do 05 maart: medisch consult voor 4A in de voormiddag
vr 06 maart: bezoek/workshop Cozmix (VM) voor 6lj
boomplanting “twaalfjarigenbos” in Tillegembos (NM) voor 6lj
ma 09 maart: medisch consult voor 4B in de voormiddag
do 12 maart: film voor 5lj
do 12 maart: Forum 4 “Warme School”
zo 22 maart: instapviering eerste communie
woe 25 maart: open-deur-dag kleuter
do 02 april: film voor 6lj

Veiling didactische wandplaten

17 februari 2020

De school heeft een collectie didactische wandplaten die in een veiling te koop worden
aangeboden.
De wandplaten worden reeds enkele decennia niet meer gebruikt, maar kunnen waardevol zijn voor wie een uitgesproken interesse heeft in één van de thema’s die hiermee
in beeld worden gebracht.
De opbrengst van de veiling zal opnieuw worden geïnvesteerd in moderne didactische
materialen en verbetering van de infrastructuur. De veiling vindt plaats op vrijdag 8
mei 2020, in de sportzaal van de school.
Regelmatig plaatsen we een didactische plaat in de kijker, zowel in de wekelijkse omzendbrief als op de site van de school. Binnenkort plaatsen we ook de volledige lijst
op de website.
De didactische plaat van deze week heet “In de halle van Ieper” (code G-32).
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leerlingenrekeningen januari
Beste ouders
U kreeg deze week de rekening van uw zoon/dochter mee voor de maand januari.
Daar onze boekhouding overgestapt is naar een nieuw programma, waren wij genoodzaakt het opmaken van de
leerlingenrekeningen eventjes uit te stellen.
U zal merken dat de benamingen van enkele artikels werden aangepast.
Het kan dus zijn dat bepaalde zaken anders dan gewoonlijk geformuleerd worden op de rekening van uw kind.
Indien u vragen hebt over deze rekening, gelieve zelf niets te veranderen, maar contact op te nemen met het secretariaat, wij kunnen u zeker meer uitleg geven.

Sportsnack
We starten binnenkort met de tweede reeks van deze naschools bewegings- en sportaanbod voor de kleuters van
2de en 3de kleuter, en voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar. Dit bijkomend uur beweging en sport is uitgebouwd als een bewegings- en omnisportaanbod op maat, waarbij plezierbeleving en recreatief bewegen centraal
staan. Een kleuteronderwijzeres en een leermeester bewegingsopvoeding staan garant voor een aanbod dat aangepast is aan de leeftijd, de ontwikkeling en de interesse van de doelgroep. Sportsnack vindt plaats in de sportzaal
van de school, en sluit aan bij de opvang.
praktisch:
wanneer
maandag
dinsdag

16.30 – 17.30
16.30 – 17.30

voor
1ste en 2de lj.
2de en 3de kleuter

o.l.v.
juf Deborah Van Renterghem
juf Sofie Syoen

2de cyclus van 10 lessen op de volgende data:
1ste en 2de lj.: 02/03, 09/03, 23/03, 30/03, 20/04, 27/04, 11/05, 18/05, 25/05, 08/06
2de en 3de kl.: 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06
kostprijs:
opvang à € 1,60 / uur + € 1,25 voor het sportsnack-aanbod / les
Inschrijven
in de inkomhal, vanaf maandag 17/02/2020, om 08.00 u. door betaling van € 12,50
De opvang wordt op de gebruikelijke wijze aangerekend op de maandelijkse factuur.
Er kunnen max. 20 kinderen deelnemen.
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