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Beste ouders, kinderen,
Een welgevulde agenda voor een korte maand februari:

Vrijdag 1

Instap nieuwe kleutertjes in de peuterklas bij juf Inne.

Maandag 4

Toneel in de eerste kleuterklasjes “STRONK” van het gezelschap Vierhoek.

Donderdag 7

Zwemmen 1-2-3; einde Damiaanactie .

Vrijdag 8

Maandag 11

De zesdejaars van de lagere school keren terug van de sneeuwschool.
Het tweede leerjaar viert Ridderfeest en gaat op uitstap naar kasteel Cortewalle te Beveren.
De kleuters 3de kleuterklas gaan zwemmen.

Dinsdag 12

Toetertestjes in de 3de kleuterklasjes

Woensdag 13

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG. VRIJAF!!!

Donderdag 14

Afsluiten voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen.

Woensdag 20

Autoluwe schooldag.

Donderdag 21

Zwemmen 1-2-3

Maandag 25

VLAAMSE WEEK TEGEN PESTEN

Woensdag 27

Carnaval in de kleuterschool. Het oudercomité zorgt voor lekkere hotdogs.

Vrijdag 01/03/19

Start vrije inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020
Themadag en Carnaval in de lagere school. Het oudercomité zorgt voor popcorn. Iedereen mag verkleed naar school komen.

carnavalsfuif

Zaterdag 02/03 –
zondag 10/03

16.00 u
voor kleuters, kinderen lagere school en hun ouders in
de zaal “ D’Oude Kerk” Inkom €1
KROKUSVAKANTIE!!!

uitschrijven? stuur een mail
naar directie@gilodekaart.be

Reeds te noteren:
Vrijdag 29/03/19 QUIZ (nog enkele plaatsen vrij.) Vlug
inschrijven!
Peter Pocket vervangt Anne Verlooy tijdelijk als zorgcoördinator. Hij werkt op maandag , ganse dag, dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag en donderdagnamiddag. Op
vrijdag is hij niet op school.
Directeur Veerle is mee op sneeuwschool als extra begeleiding samen met An Plancke ter vervanging van Anne
Verlooy. Voor dringende zaken kan u terecht bij directeur
Ann.
In de lagere school houden we op 1 maart onze
themadag : Iedereen superheld!
De kinderen mogen verkleed als held naar school komen.
In elke klas is er een andere film te zien over superhelden.
De kinderen mogen de film kiezen . Zo worden alle kinderen voor een keertje met alle leeftijden door elkaar
gemixt .
Het oudercomité zorgt voor popcorn.
In de late namiddag en ’s avonds organiseert het oudercomité een

Carnavalsfuif

Vrijdag 1 maart
16u tot 20u
Vriendelijke groeten,
Ann Eeman en Veerle Govaerts , directie
Ben Van Tichelen , oudercomité

