Jaargang 21, nummer 22

Nieuwsbrief van het Onze-Lieve-Vrouwecollege afdeling Sint-Katarina
Sint-Katarinastraat 132, 8310 Assebroek
tel. 050-35.55.98
email: secretariaat@olvasintkatarina.be
www.olva.be

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

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

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 duo van kleuteronderwijzeressen 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.

25 februari 2019

praktisch:
wanneer
dinsdag
donderdag

16.30 – 17.30
16.30 – 17.30

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

o.l.v.
juf Caitlin
juf Julie & juf Sofie Syoen

2de cyclus van 10 lessen tussen de krokusvakantie en de zomervakantie,
op de volgende data:
1ste en 2de lj.: 12/03, 26/03, 02/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05, 04/06, 11/06, 18/06
2de en 3de kl.: 14/03, 28/03, 04/04, 02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 06/06, 13/06, 20/06
kostprijs:
opvang à € 1,60 / uur + € 1,25 voor het sportsnack-aanbod / les
Inschrijven
in het secretariaat, vanaf maandag 25/02/2019, 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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klasklap
kleuter

OV-klap
Complimentendag 1 maart
Het is altijd fijn om een complimentje te krijgen of te geven.
Op complimentendag hebben we daar net een tikkeltje meer aandacht voor: we kunnen een klasgenootje
helpen of iemand troosten die verdrietig is, of een knutselwerkje of een kaartje geven aan iemand die je leuk vindt.
Er zijn veel manieren om een complimentje te geven,
alleen maken we er op 1 maart wel een geheim van. Huh? Vreemd…
Nog even wachten tot vrijdag 1 maart en dan wordt alles duidelijk…
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