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We wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2019!
Dit is de kalender voor de maand januari:
Maandag 7

Instap nieuwe kleuters in de Nijntjesklas.— Appelbollen en worstenbroden.

Dinsdag 8

Fluocontrole in de kleuterschool. De vrienden van Sterrenhuis komen op bezoek bij de kleuters van de vlinderklas. 19.00 u infoavond voor de nieuwe kleutertjes van de Nijntjesklas.

Woensdag 9

12.05 u infomomentje voor de zwemouders van de kleuters van de 3 de kleuterklasjes

Donderdag 10

Schoolzwemmen– 17 u kindergemeenteraad – 15u45 start dactylocursurs 4 en 5de ljr

Maandag 14

Bib-,12.05 u infomomentje voor de zwemouders van de kleuters van de 3 de kleuterklasjes

Donderdag 17

15u45 Dactyloles 4 en 5de ljr

Vrijdag 18

FLUO! Overleg over de aankoop van een speeltoestel.

Maandag 21

19u vergadering oudercomité met nieuwjaarsreceptie.

Dinsdag 22

CLB vaccineert de lln van het 1ste en het 5de ljr

Woensdag 23

Autoluwe schooldag

Donderdag 24

Schoolwemmen- 15u45 Dactyloles 4 de en 5de

Vrijdag 25

10u00 : 2de ljr gaat naar het theater

Maandag 28

bib.—Zwemmen madeliefjes en viooltjesklas.

Dinsdag 29

13u leerlingenraad

Woensdag 30

De leerlingen van het 6de leerjaar vertrekken op sneeuwschool t..e.m. 8 februari.

uitschrijven? stuur een mail
naar directie@gilodekaart.be

Niet vergeten : Op 7 januari kan je de appelbollen en worstenbroden afhalen.
Reeds te noteren:
Woensdag 13/02/19 is er een pedagogische studiedag
voor het ganse schoolteam. Alle kinderen hebben dan
VRIJAF !

OUDERCOMITE
Beste Ouder,

Wij kijken als oudercomité terug op een zeer fijne start van
het nieuwe schooljaar. De talrijke opkomst op onze evenementen, de feedback die we krijgen, en de betrokkenheid van
vele ouders en Helpende Handen, bewijst dat onze activiteiten
gesmaakt worden. Al dit plezier vertaalt zich in opbrengsten,
die wij trachten zo goed mogelijk te besteden in het welzijn
van onze kinderen.

De voorbije 10 jaar heeft het oudercomité een aanzienlijk bedrag gespaard. Vandaag worden er serieuze investeringen
overwogen om de speelplaats op te pimpen met speeltuigen.
Hiervoor worden alle registers open getrokken, en verwacht
wordt dat er hiervan reeds resultaat te zien zal zijn in 2019.
Ook de muziek op de speelplaats, die onze kinderen zeer
nauw aan het hart ligt, zal snel terugkeren door investeringen
van het oudercomité.

We sluiten dit kalenderjaar af met onze traditionele Kersthappening, waar we op vraag van sommige ouders ook wat aanpassingen hebben gedaan aan het aanbod. Graag ontvangen
we heel veel feedback. Enkel zo kunnen we continu blijven
verbeteren in datgene wat we allemaal vol passie doen.

Wij wensen iedereen zeer warme feestdagen toe, en hopen u
terug te mogen ontvangen tijdens één van onze bijeenkomsten of activiteiten.

Vriendelijke groeten,
Ann Eeman en Veerle Govaerts, directie en Ben Van Tichelen,
voorzitter oudercomité

