NIEUWJAARSBRIEVEN

ma. 23 DECEMBER 2019 t.e.m. zo. 5 JANUARI 2020

Naar goede gewoonte brengen alle kinderen vandaag
hun nieuwjaarsbrieven mee naar huis (made by Sint-Jan).
We zijn super-trots op het resultaat en we hopen u echt te
verrassen. Ook dit jaar kregen de brieven een extra
jaarthematoets met een respectvol R_petje op !
Zeker een kans om uw kind extra te laten schitteren
tijdens de feestdagen!

DE LAATSTE WEEK

FEESTELIJKE
KERSTVAKANTIE !
6 JANUARI 2020
START! Brengen de kleuters hun drinkbeker weer mee naar school?

Zorgen de kinderen van de lagere school dat hun turngerief weer in orde is ?

Straks rinkelt de laatste schoolbel van 2019 en stappen
we blij en tevreden de vakantie in. We bedanken graag
iedereen die elke dag mee school maakt: kinderen,
ouders, leerkrachten, ouderraad, schoolraad,
ondersteunend personeel én schoolbestuur.
Geniet van een heerlijke vakantie
en neem tijd en ruimte om
te vieren en te ontmoeten.
We zien je graag terug
op maandag 6 januari

kleuterschool INSTAPDAG voor nieuwe kleuters.
school #MOVEment … we zetten het nieuwe jaar met veel beweging in!
1b ZWEMMEN (13.40u.-14.30u.—tweewekelijks)
4a, 4b ZWEMMEN (14.30u.-14.55u.—wekelijks)
5a, 5b ZWEMMEN (13.15u.-13.40u.—wekelijks)

7 JANUARI 2020
5a ACADEMIE—vertrek: 13u./terug: 15u.—schort meebrengen
De vijfdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.
5b ACADEMIE—vertrek: 9u. /terug: 11u.—schort meebrengen
De vijfdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.

8 JANUARI 2020
Maak er iets moois van !
namens het team,
meester Jan

WINTERSPEELWEKEN: BALLENweek
Na de kerstballentijd mogen de kinderen zelf een bal meebrengen:
tennisballen, botsballen, springballen, … zijn welkom!
Leren ballen laten we thuis … zij komen hard aan en zorgen dan te vaak voor tranen ...

wortel

bruine apen, ZWEMMEN (9.45u.-10.35u.—beurtrol)
roze biggen
2b, 3a ZWEMMEN (10.10u. –11u.—tweewekelijks)
6a, 6b ZWEMMEN (11u. –11.30u.—wekelijks)
Laatste sessie van de reeks … voor de leerlingen die zich inschreven.

9 JANUARI 2020
apen, biggen, Het is OPENDEURTJE bij de oudste stamgroepen …
vissen, vlinders … kansen om elkaar en de andere juffen beter te leren kennen.
2a STEMatelier met meester Wim.

info@basisschoolstjan.be
014.677631
www. basisschoolstjan.be

ouderraad Vergadering om 20u. in de koffiekamer van de Kerkstraat. Welkom!

10 JANUARI 2020
6a STEMatelier met meester Wim.

