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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
di 04 december: kinderboerderij voor 6A
woe 05 december: bezoek Sint en Piet
vr 07 december: kinderboerderij voor 3A
di 18 december: oudercontact
do 20 december: kinderboerderij voor 3B en 6B
di 15 januari: EHO initiatie voor 6lj
vr 18 januari: toneel voor 6lj
do 24 januari: film voor 3lj en 4lj
do 24 januari: infoavond voor 3e kleuter “Binnenkort naar het 1lj?”

kalender vrije dagen
Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 t.e.m vrijdag 04 januari 2019
woensdag 16 januari 2019: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
vrijdag 08 februari 2019: facultatieve verlofdag
Krokusvakantie van maandag 04 maart 2019 t.e.m. vrijdag 08 maart 2019

03 december 2018

Bericht voor de warmeters
Vanaf 4 december 2018 gebruikt de traiteur een nieuwe bereiding van de aardappelpuree. Deze nieuwe aardappelpuree bevat het allergeen melk (lactose) en is bijgevolg
niet geschikt voor personen met o.a. een lactose-intolerantie of koemelkeiwitallergie.
Kinderen die hier gevoelig aan zijn brengen die dag beter hun picknick mee.
Het menu kunt u raadplegen op de website.

Leerlingengegevens
Beste ouder(s), vandaag kreeg uw kind een controleblad met de administratieve gegevens van hem/haar mee naar huis. Mogen wij vragen deze gegevens grondig te controleren en eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op het blad te noteren.
U mag het controleblad terug af geven aan de juf/meester tegen ten laatste 12 december '18. Hartelijk dank voor de medewerking.

Een warme oproep
Een mama zoekt opvang voor haar kleuter vanaf 6:00 uur ’s morgens, om het
daarna mee te nemen naar school.
Een gezin dat meer inlichtingen wenst, kan daarvoor terecht in het secretariaat.
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klasklap
kleuter
2KA/2KB Woensdag komt de Sint naar onze school! We willen graag ons schoentje zetten in onze klas.
Willen jullie maandag een schoentje meegeven met je kleuter? Deze krijg je gevuld terug mee naar
huis. Alvast bedankt!
juf Sarah en juf Sylvie

Kleuter en 1e leerjaar
In het nieuws van half 2 kregen we te horen dat de boot van Sinterklaas in een zware storm terecht gekomen is!
De schoolpakjespiet heeft het volgend berichtje in een fles achter gelaten!

Nog 10, 9, 8, ..., 5!! nachtjes slapen!
Dan komt de Sint naar onze school!
Hopelijk vindt de schoolpakjespiet de weg naar onze school terug!
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lager
SPEELDAG voor alle kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar
vrijdag 07 december: smoefeldag

OV-klap
Kerstquiz: rechtzetting van een misverstand:
Iedereen is welkom op de kerstmarkt vanaf 15u40 in de hal.
Vanaf 17u30 start dan het 2e deel van de avond in de sportzaal en daarvoor moet je ingeschreven zijn.
Wie zich inschrijft voor de quiz, krijgt dus

1. een aperitiefje (vanaf 17u30)
2. versgemaakte pasta (veggie alternatief mogelijk) (vanaf 18u)
3. deelname aan de quiz: van 19u-21u (met korte pauze)

Voor 2e deel van de avond vorm je een team met ouders en kinderen vanaf het 1e leerjaar.
Kleuters en peuters zijn nog iets te jong voor deze activiteit.
Hopelijk is hiermee alles duidelijker geworden.
De OC-leden die willen meekwissen met hun kinderen, zetten zich dus best niet op de werklijst voor deze 2
werkshiften.
Tot dan! Met foute kerst-trui en kerstmuts ...
de werkgroep kerstquiz
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