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schoolklap
Paasvakantie
van maandag 08 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap en/of Gimme)
za 27 april 2019: infovoormiddag
do 02 mei 2019: jongerenconcert voor 6lj
do 02 mei 2019: infoavond vero-route (basisschool Manitoba)
zo 05 mei 2019: Eerste Communie
woe 15 mei 2019: integratie 3K -1ste lj.
za 25 mei 2019: Tuinfeest
ma 03 juni 2019: schoolreis voor 1lj en 2lj
woe 05 juni 2019: kinderboerderij voor 3KA
do 13 juni 2019: kinderboerderij voor 3KB
di 18 juni 2019: schoolreis voor de peuters en de 1e kleuterklas
do 20 juni 2019: schoolreis voor de 2de en 3de kleuterklas
zo 23 juni 2019: ontbijt OC
di 25 juni 2019: oudercontact
woe 26 juni 2019: sprong 3K - 1st lj.
vr 28 juni 2019: afscheid 6lj.

22 april 2019

kalender vrije dagen
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

Luizenmoeders
Aan alle ouders die zich inzetten om de luisjes op school te bestrijden willen we een
heel speciale ‘DANK JE WEL! ‘richten.
Alle klassen zijn ondertussen gecontroleerd, sommigen zelfs al voor de tweede keer.
Ook aan de ouders die heel veel moeite doen om de vervelende diertjes thuis te lijf
gaan, kunnen we alleen maar onze waardering uiten. We weten dat het een zeer vervelend karwei is om steeds weer te kammen en te behandelen, het vraagt vast en zeker
veel van jullie schaarse vrije tijd.
SAMEN KUNNEN WE EEN LUIZENVRIJE SCHOOL WORDEN EN BLIJVEN.
DANK VOOR DE MEDEWERKING!
Het schoolteam
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Info-avond rond fietsproeven in Assebroek
Beste (groot)ouder, beste leerkracht
In 2018 en 2019 realiseerden de preventiedienst en de locale politie samen met alle basisscholen van Assebroek,
Sint-Andries en Christus-Koning voor alle tien– tot twaalfjarigen een bewegwijzerde VERO.
Zo’n VERO of verkeerseducatieve route is een fietsparcours dwars door de gemeente waarlangs kinderen
fietsvaardigheden kunnen oefenen maar ook gepast leren reageren op andere weggebruikers.
Na de nodige inoefening wordt langs dit parcours een individueel fietsexamen voorzien.
Nadien weet je als ouder of jouw kind écht klaar is om zelfstandig in het verkeer te fietsen.
Niet onbelangrijk net voor de overstap naar de secundaire school.
Zowel de school als de ouders spelen bij het leren verkeersvaardig worden van kinderen een belangrijke rol.
Stad Brugge en de locale politie nodigen daarom samen met schepen van preventie Mathijs Goderis net voor
de fietsproeven alle ouders uit. Tijdens deze info-avond krijg je zeer praktische informatie rond het parcours en
jouw rol als (groot)ouder in de voorbereiding op het fietsexamen.
Wanneer? Donderdag 2 mei 2019 van 19u30 tot 21u
Waar? In de polyvalente zaal van basisschool Manitoba, Manitobalaan 48 8200 Sint-Andries.
Voor wie? Voor alle (groot)ouders en leerkrachten (5de en) 6de leerjaar.
Hoe inschrijven? Verwittig de titularis van jouw kind ten laatste tegen maandag 29 april 2019
indien u komt en dit via de klasagenda of via mail.
Wij kijken alvast uit naar jullie komst!
Met beleefde groet
Ns. Colin BEHEYDT
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge

de burgemeester
Dirk DE FAUW

klasklap
kleuter
3KA/3KB Een museum is een huis vol verhalen, kleuren en lijnen waarin
mensen urenlang kunnen verdwalen.
In dat wonderlijke huis woont ook Mies de Museummuis.
Samen met Mies kunnen kleuters hun eerste stapjes zetten in die
fantastische wereld vol figuren, landschappen en portretten.
Op woensdag 24 april nemen we de stadsbus om samen op kousenvoeten mee te stappen in het huis van Mies de Museummuis.
juf Orphée en juf Hilde
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