WINTERSPEELWEKEN: SPRINGweek

BRIEF VAN DE SINT
Dinsdag was er een bijzondere brief van de Sint …
Hij vertelde dat hij volgende week donderdag heel graag op onze
school wil langskomen.
Bij de brief zat ook een videoboodschap van de pieten. Zij vroegen
om ontwerpjes te maken voor nieuw behangpapier voor de werkkamer van de Sint. Daar zijn de klassen intussen mee gestart.

… en op de speelplaats staat een caravan geparkeerd. Hij logeert
daar … spannend !

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Woensdag is er een pedagogische studiedag.
De juffen en meesters werken samen rond de vernieuwingen in de
kleuterschool en rond wereldoriëntatie in de lagere school.
De leerlingen hebben een vrije dag om extra te genieten van hun
sintspullen. De school is gesloten.

Springtouwen, springstokken, spr(h)inkelen,
hoogspringen, verspringen, dichtspringen, …
(… en woensdag springen we een gat in de lucht !)

3 DECEMBER 2018
school #MOVEment
We starten de laatste maand van dit jaar met een extra
bewegingsmoment !

1a ZWEMMEN (13.40u.-14.30u. - tweewekelijks)
1b CLB—medisch
Het medisch team van CLB komt naar onze school voor de opvolging van
de kinderen van het eerste leerjaar.
Denk je er aan om de kinderen hun boekje van Kind & Gezin
of een vaccinatiekaart mee naar school te geven ? Dank.
4a, 4b ZWEMMEN (13.10u.-13.40u. - wekelijks)
5a, 5b ZWEMMEN (14.30u.-15u. - wekelijks)

4 DECEMBER 2018

SCHOOLTOELAGEN
Heel wat gezinnen hebben recht op schooltoelagen, zelfs voor kinderen van de basisschool. Het is in het voordeel van uzelf én van de
school dat u uw aanvraag ook effectief doet.
Als u denkt in aanmerking te komen, en graag geholpen wil worden,
kom dan zeker binnen op het secretariaat.
We helpen u graag verder.

1a CLB—medisch
Het medisch team van CLB komt naar onze school voor de opvolging van
de kinderen van het eerste leerjaar.
Denk je er aan om de kinderen hun boekje van Kind & Gezin
of een vaccinatiekaart mee naar school te geven ? Dank.
6b ACADEMIE—vertrek: 13u. / terug: 15u.—schort meebrengen
De zesdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.
ouderraad Vergadering om 20u. in de koffiekamer van de Kerkstraat.
Iedereen welkom !

QUINTEN
Vanaf januari zal er een nieuwe medewerker in de voor– en de
naschoolse opvang aan de slag gaan. Quinten Koning volgt dan
Marleen op, die tijdelijk werd aangesteld om Annick te vervangen.
We kijken uit naar een fijne samenwerking.
Fijn weekend!
namens het team,
meester Jan

5 DECEMBER 2018
—vrijaf voor de leerlingen

6 DECEMBER 2018
school We verwachten de SINT!
4b ACADEMIE—vertrek: 13u. / terug: 15u.—schort meebrengen
De vierdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.

7 DECEMBER 2018
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5a, 5b CLB—medisch
Het medisch team van CLB komt naar onze school voor de inentingen
van de kinderen van het vijfde leerjaar.
Denk je er aan om de kinderen hun boekje van Kind & Gezin
of een vaccinatiekaart mee naar school te geven ? Dank.
5b STEMatelier met meester Wim.

