POPCORNPARTY OUDERRAAD

9 MAART 2020

Vanavond hoopt de ouderraad je te ontmoeten in zaal Renova.
Zij willen je graag ontmoeten op hun tweede editie van de afterworkpopcornparty vanaf 20u.. Je bent van harte welkom !

CAS

school GEZAMENLIJK MOMENT rond het jaarthema.
We snijden een nieuw deelthema aan. Iedereen zet zijn R_pet op!
1b, 4a, 4b, 5a, 5b GEEN ZWEMMEN—Het zwembad is gesloten voor onderhoud.

10 MAART 2020
Net voor de krokusvakantie werd meester Thierry de trotse vader van
Cas. Onze gelukwensen voor het jonge leven in het gezin van meester
Thierry, Sophie & Millie. Genieten maar !

#METDER_PETOP
Maandag verzamelen we voor een gezamenlijk moment rond het
jaarthema. We snijden een nieuw deelthema aan, en vragen daarom
dat iedereen zijn R-pet op zet, want er valt een nieuwe badge te
verdienen.

selectieven CLB—medische opvolging—op school (namiddag)
Sommige kinderen kregen een uitnodiging mee.
schoolparlement Lunchvergadering in de Schoolstraat om 12u.

3b ACADEMIE—schort meebrengen—vertrek:9u./terug: 11u.
Voor het vervoer met auto’s rekenen we op (groot)ouders.
Geef je een seintje aan meester Joris als je kan helpen? Dank.
5a, 5b CLB—medische opvolging—vaccinatie—op school (voormiddag)
Zorg zeker voor het boekje van Kind & Gezin.
6b ACADEMIE—schort meebrengen—vertrek:13u./terug: 15u.
De zesdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.

MOOIMAKERS—actie proper
De kleuters & het 1e leerjaar gaven
het goede voorbeeld met hun
opruimactie in oktober. Volgende week gaan de andere kinderen
van de lagere school aan de slag. Met alle Arendonkse basisscholen
willen we Arendonk helemaal proper maken.
Voor de begeleiding van de groepjes rekenen we op (groot)ouders.
Als je nog kan helpen, laat dat dan aan de leerkracht weten. Dank !

PYJAMADAG BEDNET

11 MAART 2020
witte & paarse vlinders ZWEMMEN (9.45u.-10.35u.—beurtrol)

2a, 3b ZWEMMEN (10.10u. –11u.—tweewekelijks)
6a, 6b ZWEMMEN (11u. –11.30u.—wekelijks)
Tweede sessie in deze reeks. Voor de leerlingen die inschreven ...

12 MAART 2020

Vrijdag organiseert Bednet haar jaarlijkse pyjamadag.
Zo willen zij hun werking in de kijker zetten. We nodigen
iedereen uit om in pyjama naar school te komen !!
Geniet van het kermisweekend!
namens het team,
meester Jan

WINTERSPEELWEKEN:
DANS-TIJDENS-DE-MIDDAGweek
We gooien de beentjes los tijdens de middag ...

1b STEMatelier met meester Wim
4b ACADEMIE—schort meebrengen—vertrek:13u./terug: 15u.
De vierdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.
6a CLB—medische opvolging—in het CLB-centrum te Turnhout.
We vertrekken met de bus om 8.45u. en zijn terug rond 14u.

13 MAART 2020

PYJAMADAG BEDNET

5-jarigen (°2014) MOEV –IJSPRETJES—Herentals—voormiddag
eerste leerjaar Trek sportieve, warme kledij aan en zorg voor handschoenen.

Je mag een extra koek meebrengen i.p.v. een stukje fruit.
5a STEMatelier met meester Wim
6a, 6b BIB—striptekenaar Steven de Rie—namiddag

info@basisschoolstjan.be
014.677631

6b CLB—medische opvolging—in het CLB-centrum te Turnhout.
We vertrekken met de bus om 8.30u. en zijn terug rond 13u.

