WINTERSPEELWEKEN: BOEKENweek

OUDERRAAD—WAFELS
Volgende week kan je de bestelling ophalen in de eetzaal van de
kleuterschool.
De ouderraad staat paraat op:

woensdag 12 december (11.55u.—13u.)

vrijdag 14 december (8u.—8.45u. & 15.30u.—17.30u.)
Fijn dat je steunde … het levert mooie extraatjes op voor de
prentenboekenbib en voor de speelplaatswerking !!

HET WARMSTE SPEELGOED
Ook dit schooljaar zetten we ons in voor de warmste week …
Onder onze mundiale vlag zamelen we gebruikt speelgoed in.
Kinderen worden gemotiveerd om een stuk speelgoed mee te
brengen, dat we zullen verkopen op de warmste markt op vrijdag
21 december (samen met de tractatie van de ouderraad).
De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar de acties van de
warmste week … Duik dus in je kast en breng mee !

WAFELBAKKERS GEZOCHT
We zoeken nog (groot)ouders die een wafelijzer hebben en die mee
wafels willen bakken op vrijdag 21 december, in de voormiddag.
Je kan je aanmelden op ouderraad@basisschoolstjan.be.

INFOAVOND KLEUTERSCHOOL
Donderdag ontvangen we heel graag ouders die willen
kennismaken met de school– en klaswerking.
De instappers van januari & februari krijgen alle info mee die ze
nodig hebben, om de eerste stappen in hun schoolcarrière te
zetten.
Ook ouders die nog een school moeten kiezen, geven we graag
een woordje uitleg.
Welkom om 19.30u. in de snoezelboog bij de kleutereetzaal.
Maak er een mooi weekend van!
namens het team,
meester Jan

Strips, voorleesboeken, kleurboeken …
Breng maar mee ! We zijn allemaal benieuwd naar jouw favoriet.

10 DECEMBER 2018
kikkers, muizen, vogels We verzamelen keukenrollen. Bezorg je ze aan de juffen van de jongste
stamgroep ? Dank.
1a, 1b MOEV—Kronkeldidoe
We rijden naar sporthal Molenslop in Weelde.
Trekt iedereen sportieve kledij aan ?
1b ZWEMMEN (13.40u.-14.30u. - tweewekelijks)
4a, 4b ZWEMMEN (13.10u.-13.40u. - wekelijks)
5a, 5b ZWEMMEN (14.30u.-15u. - wekelijks)

11 DECEMBER 2018
1b ACADEMIE—vertrek: 13u. / terug: 15u.—schort meebrengen
De eersteklassers rekenen op vervoer met auto’s.
Geven (groot)ouders die kunnen helpen een seintje aan juf Leen ?
Veel dank … (zonder auto’s moeten we te voet).

12 DECEMBER 2018

peer

ouderraad Ophalen bestellingen wafelactie … 11.55u.-13u.
bruine apen, ZWEMMEN (9.45u.-10.35u. - beurtrol)
paarse vlinders
2b, 3a ZWEMMEN (10.10u.-11u. - tweewekelijks)
6a, 6b ZWEMMEN (11u.-11.30u. - wekelijks)
Vijfde sessie van deze reeks …
… voor de leerlingen die zich inschreven

13 DECEMBER 2018
kleuterschool INFOAVOND voor ouders van nieuwe kleuters, om 19.30u.
1a ACADEMIE—vertrek: 13u. / terug: 15u.—schort meebrengen
De eersteklassers rekenen op vervoer met auto’s.
Geven (groot)ouders die kunnen helpen een seintje aan juf Evy ?
Veel dank … (zonder auto’s moeten we te voet).
2a STEMatelier met meester Wim
Schoolstraat Lunchvergadering van het schoolparlement.

info@basisschoolstjan.be
014.677631
www. basisschoolstjan.be

14 DECEMBER 2018
ouderraad Ophalen bestellingen wafelactie … 8u.-8.45u. & 15.30u.-17.30u.

