CULTUUR: GEDICHTENDAG

27 JANUARI 2020

Donderdag ademt onze school poëzie, want het is gedichtendag!
De kinderen zullen ruime aandacht geven aan poëzie.
Ook ouders nodigen we graag uit iets met gedichtjes te doen.
Vele brooddozen worden dan extra smakelijk met een lekker gedichtje;
tijdens de speeltijd is er soms koek met een “vers”wikkel; … We zijn heel
benieuwd, want vele ouders doen de moeite … waarom jij dan niet ?

kikkers, muizen, vogels De kleur van maandag is BLAUW.
kikkers, muizen, vogels Voor de kleuters (°2016) beginnen de medische onderzoeken in

het CLB-centrum. Kom je je afspraak na ?
1a ZWEMMEN (13.40u.-14.30u.—tweewekelijks)
2a, 2b Feestje voor de jarigen van december en januari.

FRUITPROJECT

4a, 4b ZWEMMEN (14.30u.-14.55u.—wekelijks)

Tien weken lang konden we op school gratis fruit aanbieden aan alle kinderen,
dankzij de subsidies van het project “Oog voor lekkers”.
We blijven kinderen aanmoedigen om dagelijks minstens één stuk fruit te eten.
Vanaf volgende week zorgt iedereen ook op woensdag voor zijn eigen portie.

5a, 5b ZWEMMEN (13.15u.-13.40u.—wekelijks)

28 JANUARI 2020
kikkers, muizen, vogels De kleur van dinsdag is BLAUW.

WINTERRAPPORT
Vandaag krijgen de kinderen van de lagere school hun tweede rapport mee
naar huis. Iedereen deed zijn best om vandaag met een goed verslag te
komen. Ook als er soms een tegenvaller is, waarderen we, als ouder, best de
geleverde inspanningen.
Zet je kind maar eens extra in de bloemetjes voor de resultaten die er heel
goed uitzien en moedig aan om te verbeteren waar dat kan.

NOG INSCHRIJVEN ?
Op 1 februari worden in elke school de kinderen geteld. Het is belangrijk dat
kleuters, die geboren zijn voor 4 augustus 2017 ingeschreven zijn in een school.
Kent u in uw familie of omgeving nog kinderen die niet ingeschreven zijn (ook al
wil men pas later naar school komen) ?
Verwittig hen dan even om dit zeker volgende week in orde te brengen.

SCHAATSEN / SCHOOLREIZEN

1a, 1b INDIVIDUELE OUDERCONTACTEN bij het winterrapport.
Hou je je stipt aan de afgesproken regeling ? Dank.
schoolparlement Lunchvergadering in de Schoolstraat.

29 JANUARI 2020
kleuterschool MEEDOEDAG voor kleuters die starten op 3 februari. Welkom!
rode vissen, ZWEMMEN (9.45u.-10.35u.—beurtrol)
paarse vlinders
2a, 3b ZWEMMEN (10.10u. –11u.—tweewekelijks)
6a, 6b ZWEMMEN (11u. –11.30u.—wekelijks)

30 JANUARI 2020
kikkers, muizen, vogels De kleur van donderdag is GROEN.

De kinderen van de lagere school (2e—6e leerjaar) zullen verkleed gaan
schaatsen met carnaval. Je houdt daar best rekening mee als je al kledij zou
uitzoeken … het moet dus een beetje handig zijn!

Fijn weekend.
namens het team, meester Jan

WINTERSPEELWEKEN: HOEPELS- & TOLLENweek
Kan jij hoepelen ?
Weet jij hoe je een ouderwetse tol kan laten draaien ? Of hou jij meer van Beyblades ?

kikkers, muizen, vogels Medische onderzoeken in het CLB-centrum (°2016).

2b STEMatelier met meester Wim.
3a Sportnamiddag (i.s.m. Sport- & Handelsschool Turnhout).

5e & 6e leerjaar MOEV—American Games in de Bemdhal.

31 JANUARI 2020
kikkers, muizen, vogels De kleur van vrijdag is GROEN.

muizen Feestje voor de jarigen van januari.

info@basisschoolstjan.be
014.677631
www. basisschoolstjan.be

apen, biggen, SPELLETJESNAMIDDAG bij de oudste stamgroepen.
vissen, vlinders (Groot)ouders die graag meespelen, zijn heel welkom om 14.45u.
5b STEMatelier met meester Wim.

