WINTERSPEELWEKEN: AUTOweek
Haal je speelgoedauto’s maar boven,
en toon ons je snelste exemplaren!

26 NOVEMBER 2018

SINTE KATRIENA, FILLE FILLE MIENA
Ter gelegenheid van het dorpsfeest van Sinte-Katriena mag er één
keer per jaar een uitzondering gemaakt worden op de gezonde
tussendoortjes. De koek&doos mag maandag 26 november eens
gevuld worden met een snoep … om nog even na te genieten.
Onze leerkrachten delen zondagavond uit bij de school van de
Schoolstraat. Hartelijk welkom !

NIEUWJAARSBRIEVEN
Je krijgt vandaag ook een bestelstrook voor nieuwjaarsbrieven mee.
Naar goede gewoonte, maakt elke klas een eigen ontwerp voor
een nieuwjaarsbrief, in het jaarthema … #ikkendA-goud dus …
Mogen we u vragen om uiterlijk 30 november de ingevulde stroken
aan ons te bezorgen ? Hartelijk dank.

lagere school—RKG De kinderen die Rooms-katholieke godsdienst volgen, vieren Sint-Jan,
met een schoolviering om 9u.
Ouders of grootouders die dit willen meemaken, kunnen gerust
aansluiten. Welkom !
1b ZWEMMEN (13.40u.-14.30u. - tweewekelijks)
3a, 3b LEERUITSTAP naar Hidrodoe, Herentals.
We vertrekken om 8.30u. aan de school en zijn terug om 15.20u.
De kinderen voorzien een rugzakje met een lunchpakket, een koek of fruit
Water is er ginds voorzien.
Ze trekken best stevige schoenen aan en brengen eventueel een regenjasje mee.

4a, 4b ZWEMMEN (13.10u.-13.40u. - wekelijks)
5a, 5b ZWEMMEN (14.30u.-15u. - wekelijks)

27 NOVEMBER 2018
kikkers Feestje voor de jarigen van november.

OUDERRAAD—WAFELACTIE
Dit weekend is de uiterste datum om je bestelling door te geven.
Je bestelt bij voorkeur rechtstreeks via onze actiewebsite
www.wafelactie.be. Je kan daar meteen betalen.
Dank voor je steun.

PARKEREN KERKSTRAAT

6a ACADEMIE—vertrek: 13u. / terug: 15u.—schort meebrengen
De zesdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.

28 NOVEMBER 2018

kiwi sungold

roze biggen, ZWEMMEN (9.45u.-10.35u. - beurtrol)
rode vissen
2a, 3b ZWEMMEN (10.10u.-11u. - tweewekelijks)

Voetgangers en fietsers moeten voortdurend onze aandacht krijgen.
Mag ik daarom extra oproepen zo veel mogelijk te parkeren bij de
Bemdhal en dan te stappen ?
Als we toch bij de school parkeren houden we de doorrit voor de
fietsers en voetgangers MAXIMAAL VRIJ: ook voor de poort van het
voetbalterrein zijn er bewust geen parkeerplaatsen voorzien !
Fijn weekend!
namens het team,
meester Jan

6a, 6b ZWEMMEN (11u.-11.30u. - wekelijks)
MOEV—zweminstuif in het zwembad
… voor de leerlingen van het 1e, 2e, 3e & 4e leerjaar die zich inschreven.
… verzamelen om 14.45u. in de inkomhal van het zwembad.
Vierde sessie in deze reeks …
… voor de leerlingen die zich inschreven.

29 NOVEMBER 2018
1b STEMatelier met meester Wim.
4a ACADEMIE—vertrek: 13u. / terug: 15u.—schort meebrengen
De vierdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.
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30 NOVEMBER 2018
5a STEMatelier met meester Wim.

