10 FEBRUARI 2020

Volgende week dinsdag is er opnieuw een nationale
DIKKETRUIENDAG. Deze dag is voor vele MOS-scholen een vaste waarde. En dus ook voor ons …
We hebben een uitdaging voor de klassen:
WELKE KLAS KOMT ER NAAR SCHOOL MET DE MEESTE HOOFDEKSELS OP
ZIJN HOOFD ? Het bovenste hoofddeksel moet de R-pet zijn !
De verwarming zal dinsdag ook niet op volle toeren draaien.
Een extra trui zal dus ook voor de warmte aangewezen zijn.

MY MACHINE
Met enkele leerlingen van de plusklas uit het 4e, 5e & 6e leerjaar
nemen we deel aan het project “My machine”. Onze kinderen
maakten een ontwerp van hun droommachine. Studenten van de
hogeschool PXL Hasselt zullen hun ontwerp vorm geven, en leerlingen
van Sint-Clara-college gaan de machine ook echt uitvoeren.
Volgende week trekken onze kids naar Hasselt om het werk daar te
bekijken. We zijn heel benieuwd en trots dat we kunnen meedoen!
Volg onze Facebook-pagina voor een verslagje van deze dag.

apen, biggen, De kleuters van de oudste stamgroep mogen kleren meebrengen
vissen, vlinders om zich te verkleden. Het is niet de bedoeling dat men echte
carnavalkledij meebrengt, maar wel andere verkleedkleren.
Gelieve ook alles te naamtekenen. Dank.
1a ZWEMMEN (13.40u.-14.30u.—tweewekelijks)
2b LEERUITSTAP—bezoek aan ziekenhuis AZ Turnhout Sint-Jozef
Voor het vervoer met auto’s werden reeds afspraken gemaakt.
4a, 4b ZWEMMEN (14.30u.-14.55u.—wekelijks)
5a, 5b ZWEMMEN (13.15u.-13.40u.—wekelijks)
6a, 6b SCHOLENBEZOEK—Sint-Claracollege
In het kader van de studiekeuze voor volgend schooljaar, maken
de zesdeklassers kennis met het secundair onderwijs in Arendonk.

11 FEBRUARI 2020
school DIKKETRUIENDAG—Wie komt met de meeste hoofddeksels op?
2b ACADEMIE—schort meebrengen—vertrek: 13u. /terug: 15u.
Voor het vervoer met auto’s rekenen we op hulp van (groot)
ouders. Laat je even aan juf Diete weten als je kan helpen ?

My Machine Een afvaardiging van 5 en 6 trekt naar Hasselt.

12 FEBRUARI 2020

ZWEMMEN—oudste stamgroepen
Vanaf volgende week krijgen ook de 4-jarigen watergewenning.
In een aparte brief krijg je info over de planning en organisatie.

witte en bruine apen ZWEMMEN (9.45u.-10.35u.—beurtrol)

2b, 3a ZWEMMEN (10.10u. –11u.—tweewekelijks)
6a, 6b ZWEMMEN (11u. –11.30u.—wekelijks)

VALENTIJNSACTIE OUDERRAAD
Volgende vrijdag kunnen de Valentijnspakketten afgehaald worden
tussen 15u. en 17.30u. Dank voor je steun. Genieten maar!
Een fijn weekend.
namens het team, meester Jan

WINTERSPEELWEKEN: MAXI-GEZELSCHAPSSPELLENweek
We gaan voor groot …
Heb jij een gezelschapsspel in groot formaat ? Breng maar mee...

Danshappening in de Bemhal (1e—6e leerjaar)
… voor de leerlingen die zich inschreven.

13 FEBRUARI 2020
1b ACADEMIE—op school
We werken op school en hebben dus geen vervoer nodig.
2a LEERUITSTAP—bezoek aan ziekenhuis AZ Turnhout Sint-Jozef
Voor het vervoer met auto’s werden reeds afspraken gemaakt.
3a, 3b Workshop, aangeboden door leerlingen van Sint-Claracollege.

info@basisschoolstjan.be
014.677631
www. basisschoolstjan.be

4b STEMatelier met meester Wim.

14 FEBRUARI 2020
3b STEMatelier met meester Wim.

