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schoolklap
Kerstvakantie
van maandag 23 december 2019 t.e.m vrijdag 03 januari 2020

Beste wensen
voor 2020

06 januari 2020

Kalender vrije dagen
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)
ma 20 januari: SVS Kronkeldiedoe voor 1lj en 2lj
do 23 januari: ouderavond ‘op stap naar het 1ste lj’
do 30 januari: medisch consult voor 1A in de namiddag
do 06 februari: medisch consult voor 1B in de namiddag
woe 12 februari: schoolbezoek aan IMB voor 6lj
do 13 februari: medisch consult voor de restgroep van het 1lj in de namiddag
zo 16 februari: voorbereiding eerste communie “Speurneuzen in de kerk”
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: boomplanting “twaalfjarigenbos” in Tillegembos voor 6lj
do 05 maart: medisch consult voor 4A in de voormiddag
vr 06 maart: schoolbezoek aan LTI 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

Eerste Communie schooljaar 2020-2021
De Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek legde de data vast van de Eerste
Communievieringen van de scholen in Assebroek.
Voor de kinderen van OLVA Katrientje zal de viering van de Eerste Communie volgend schooljaar plaatsvinden op zaterdag 1 mei 2021, om 10.00 u., in de SintKatarinakerk.
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Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Vrijdagvoormiddag 10/01/2020 komen gekke professoren tijdens de lesuren op bezoek voor het verzorgen
van een spannende kick-off voor de naschoolse cursus.
Mad Science start op 27-01-2020 een cursus op OLVA Katrientje. Alle kinderen die een flyer mee naar huis krijgen kunnen zich hiervoor inschrijven. Tijdens deze cursus gaan kinderen aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60 minuten en starten 15 minuten nadat de school uit is.
https://magazine.mad-science.nl/belgie#
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