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schoolklap
Kalender vrije dagen
Herfstvakantie van maandag 28 oktober 2019 t.e.m. vrijdag 01 november 2019
maandag 11 november 2019: Wapenstilstand = vrijaf
vrijdag 22 november 2019: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
Kerstvakantie van maandag 23 december 2019 t.e.m vrijdag 03 januari 2020
vrijdag 31 januari 2020: facultatieve verlofdag
maandag 03 februari 2020: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln.
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)
di 22 oktober: medisch consult voor de restgroep van 6A in de voormiddag
do 24 oktober: medisch consult voor de restgroep van 6B in de voormiddag
do 24 oktober: film voor 1lj
di 05 t.e.m. vrij 08 november: Kemmelklassen voor het 6de lj.
di 19 november: Forum 3
di 10 december: toneel voor 2K en 3K
vr 17 januari: toneel voor 2lj, 3lj en 4lj
ma 02 maart: eersteklasconcert voor 1lj
do 12 maart: film voor 5lj
do 02 april: film voor 6lj

Alle ouders zijn welkom om met het team te helpen meedenken over de toekomst van
onze school in FORUM 3.

Forum 3 gaat door op dinsdag 19 november om 20.00 in de eetzaal van onze
school.

Agenda:
Afkloppen van onze visie (forum 2)
nadenken over hoe we deze reeds realiseren en hoe het anders kan

21 oktober 2019

klasklap
kleuter
2KA/2KB Volgende week werken we rond het boekje
"Twee vechtende eekhoorntjes"
Een grappig verhaal over VRIENDSCHAP en
SAMEN DELEN
juf Sarah en juf Sylvie
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3KA/3KB Voor onze bosuitstap op donderdag 24 oktober '19 zijn we op zoek naar ouders, grootouders, ...
die enkele 3de kleuters willen brengen / ophalen aan het Paalbos te Sint - Kruis (parking hoeve
Hangerijn).
Mogen wij verder vragen om uw kleuter die dag aangepaste kledij en waterdicht schoeisel aan te
trekken.
Hartelijk bedankt voor de samenwerking,
juf Hilde & juf Orphée
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag aanduiden:
.................................................................. ouder/grootouder/...van .............................................kan ..............
kinderen (aantal zitplaatsen) brengen / halen naar het Paalbos.
O Vertrek naar het Paalbos (parking Hoeve Hangerijn): 13u30 op school
O Ophalen aan het Paalbos (parking Hoeve Hangerijn): 15u30

lager
1A/1B Beste ouders,
op maandag 21 oktober gaan we, zoals reeds eerder gemeld, naar het bos. We vertrekken stipt om 13.20
uur en zijn op het gewone uur terug. Voorzie warme kledij, een regenjas met kap en aangepaste schoenen
(eventueel laarzen).
Op donderdag 24 oktober gaan we naar de film. We gaan te voet en vertrekken ook stipt om 13.20 uur.
We hopen op tijd terug te zijn. Voorzie ook hier aangepaste kledij en schoenen.
Lieve groetjes,
juf Cathérine en juf Cindy.

4lj/5lj/6lj

Samen veilig naar school !

Donderdag 24 oktober is er pr eventieve fietscontr ole
voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.
Je fiets wordt nagekeken door de politie, en je krijgt een fietscontrolekaart die je precies vertelt hoe veilig je fiets
is.

OV-klap
Spelletjesnamiddag in Katrientje
Wat?
Wanneer?
Waar?
Prijs?
Inschrijven?

Samen spelletjes spelen, voor groot en klein, professionele uitleg, gezellige sfeer, een drankje ...
Zondag 3 november van 14u tot 17u
In de school
1€ per persoon, te betalen aan de inkom
Via deze link (open het document om de link aan te klikken)

Zin om een taart of cake te bakken? Graag, breng je bakkunst mee naar de spelletjesnamiddag, dan maken we er
zeker een gezellige namiddag van!
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