Nieuwsbrief januari 2020

Beste ouders ,
In deze nieuwsbrief leest u de info over de activiteiten van de maand februari.
Kalender van de maand februari.
Maandag 3
Instap nieuwe kleutertjes bij juf Inne
Toetertestjes in de 3de kleuterklas
Dinsdag 4
19u infoavond voor ouders van nieuwe kleuters.
Woensdag 5
Fluo in de kleuterschool
Donderdag 6
Zwemmen 1-2-3 De schoolraad wordt verzet naar dinsdag 18/02/2020
om 19 u
Zondag 9
Infovoormiddag project SCHOLENBOUW voor de buurt en ouders van
10u-13u
Maandag 10
Bibliotheekbezoek- Zwemmen 3de kleuterklas
Dinsdag 11
20 u Vergadering oudercomité
Woensdag 12
Oudercontact voor de ouders van de 3de kleuterklas
Donderdag 13
Oudercontacten lagere school.
Vrijdag 14
Het oudercomité zorgt voor een fruitig hapje voor alle leerlingen (ananas
en mango)
Maandag 17
Theater Bizzar komt naar de kleuterschool. Toneel van het 4 de leerjaar
voor hun ouders.
Dinsdag 18
13 u leerlingenraad - 19u schoolraad
Woensdag 19
Carnaval in de kleuterschool
Autoluwe schooldag
Het oudercomité trakteert de kleuters op een lekkere hotdog
Donderdag 20
9u meespeeluurtje in de peuterklas voor nieuwe kleutertjes.
Vrijdag 21
Carnaval in de lagere school. Het oudercomité trakteert ook de leerlingen
van de lagere school op een lekkere hotdog
We vieren de jarigen van februari.
16u Carnavalsfuif voor kleuters en kinderen van de lagere school en hun
ouders in de zaal D’Oude Kerk. Inkom €1
Zaterdag 22/02 t.e.m.01 /03 /20 KROKUSVAKANTIE
Maandag 2
Instap nieuwe kleuters in de peuterklas bij juf Inne
maart
Reeds te noteren :
vrijdag 27/03/20 Quiz. Vlug inschrijven !

Wenst u info over het nieuwbouwproject van de school en de plannen op de site? U bent
van harte welkom op de infosessie : “DE KAART op tafel. “ Deze gaat door op zondag 9
februari van 10u tot 13u. Kom samen met uw kinderen voorproeven!
In het tweede trimester ligt de nadruk op gezonde voeding. De kinderen zullen een
infofolder meekrijgen over gezonde voeding als hulpmiddel voor thuis. Op 14 februari
kunnen ze proeven van uitheems fruit, gesponsord door ons oudercomité.

Mocht je nog online aankopen doen ? Je kan het oudercomité steunen via trooper.
Alles wat u moet doen is u aanmelden bij Trooper en het
oudercomité aanklikken voor steun.
Www.trooper.be/oudercomitedekaart

In de lagere school houden we met carnaval een “Prins Carnavalswedstrijd” per gekozen
item bv. de mooiste politie , de mooiste leeuw, enz.
Iedereen mag dus verkleed naar school komen. Wapens en andere gevaarlijke materialen
zijn uiteraard niet toegestaan. Ook confetti kan niet.
Het oudercomité zorgt voor hotdogs na de verkiezing. In de late namiddag en avond
organiseert het oudercomité een

CARNAVALSFUIF.

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

