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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
ma 11 februari: toneel voor 5lj
ma 11 februari: workshop in Spermalie voor 6B
di 12 februari: SVS Kronkeldiedoe voor 1lj en 2lj
di 19 februari: kinderboerderij voor 4A
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

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

11 februari 2019

Luizencontrole
Beste ouders, grootouders, familie of andere vrijwilliger,
Vorige week deden we een eerste oproep, we hebben reeds bereidwillige mensen gevonden maar NOG NIET VOLDOENDE.
Wil je ook aan grootouders, buren, of mensen die wat tijd vrij hebben navragen?
Wij zijn als school op zoek naar enkele vrijwilligers die bereid zijn om LUIZENCONTROLE uit te voer en op de kinder en.
Op deze manier kunnen we korter op de bal spelen en het hardnekkige probleem te lijf
gaan. We zouden graag EEN PERSOON PER KLAS willen vinden, die deze taak op
zich wil nemen, op een afgesproken moment met de klastitularis en voor de hele klas.
Deze persoon moet enkel bijhouden op lijsten bij wie neetjes of beestjes werden waargenomen op het moment van de controle.
Deze lijsten worden doorgegeven aan de zorgcoördinator.
De keuze van het moment van de controle laten we volledig aan de vrijwilliger over,
wel in samenspraak met de titularis!
Er moeten minstens DRIE controlemomenten per schooljaar zijn, meer mag natuurlijk
ook. Het zou voor ons- als school- een grote hulp betekenen en we zijn jullie dan ook
erg dankbaar. Verder willen we alle ouders aanraden regelmatig thuis te controleren.
Samen kunnen we de luizen de baas!
Het schoolteam
We hebben reeds een vrijwilliger voor volgende klassen:
1kb - 2kb - 3ka - 1A - 2A - 3A - 3B en 5B
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Beste ouders,
Wie kan ons helpen aan allerlei hele grote en kleine dozen voor
onze sportsnacklesjes (naschools sport). We zouden die gebruiken op 28 februari.
Dus willen jullie deze voor ons verzamelen en in het turnklasje plaatsen? Alvast bedankt!
juf Julie en juf Sofie S.

klasklap
lager
SPEELDAG voor alle kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar
donderdag 14 februari: Valentijn:
We vullen de harten met hartverwarmende
complimenten en/of woorden.

OV-klap
Fluo-actie

2 weken geleden hielden we een prikactie aan de school. Wie reflecteerde in het verkeer, kreeg
een leuke fluo gekko-hanger. We deelden erg veel gekko’s uit en dat is goed nieuws natuurlijk!
Binnenkort doen we ook mee aan een wedstrijd waarbij we mooie prijzen en een geldsom kunnen
winnen. Daarvoor gaan we een filmpje insturen van alle activiteiten die op onze school gebeuren
om verkeersveiligheid te promoten (het jaarlijkse fluo-toneeltje, de verkeersdansjes, de prikacties,
de stickeracties, het verkeersparcours, de schoolstraat, de VERO-route en nog veel meer.)

Jouw mening over de schoolstraat:
Wie vorig jaar onze enquête over de schoolstraat niet invulde, kan dat dit jaar nog doen via deze link:
www.brugge.be/bevragingschoolstraatolvsintkatarina
Ouders, buren, leerkrachten en kinderen van het 5e en 6e leerjaar kunnen de enquête invullen. De bevraging komt
van de dienst Mobiliteit i.s.m. Politie Brugge en de initiatiefnemers van de VERO-route.
Waar is de lente?
We gaan met het OC 5 houten picknickbanken aankopen die gemaakt worden door
leerlingen van het 5e en 6e middelbaar van de scholengroep de Varens.
We hopen dat onze leerlingen zo snel mogelijk gebruik zullen kunnen maken van
deze picknickbanken. Nog even geduld …
Vergroening van de speelplaats:
De stad geeft subsidies voor het vergroenen van de speelplaats. Vanuit de leerlingen kwam de idee om een klein
bosje aan te leggen om te spelen. Leer lingen kunnen er ook koelte opzoeken bij war me dagen. Dit alles kan
mooi aansluiten bij de functies van een bosje voor vogels en het onttrekken van water aan de grond. Het OC wil
graag meedenken over de praktische kant van het verhaal en zal ook meehelpen bij de eventuele uitvoering ervan.
Op de agenda:

Vrijdag 1 maart:

Zondagmorgen 24 maart:

Woensdag 24 april:

Zaterdag 25 mei:

zondagvoormiddag 23 juni:

complimentendag
gezinsdag voor de leden
eerstvolgende vergadering voor de leden
schoolfeest
het grote zomerontbijt
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