NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
donderdag 9 november 2017
SCHOOLNIEUWS:
Welkom terug juf Veerle, welkom juf Caroline
Juf Veerle komt na haar ziekteverlof terug naar K1. Ze zal tot aan de Kerstvakantie deeltijds
werken. Juf Caroline zal vanaf nu tot aan de Kerstvakantie ook in K1 staan.
Alle verdere info lezen jullie in het schriftje van je kleuter.

Sint Jozef @the movies
Het was een geslaagde filmavond!
Bedankt aan alle aanwezigen en de oudervereniging voor de super organisatie!

Kiwiposter
We spaarden al 1 volle spaarkaart. Goed voor 10 gratis kiwiballen.
Sparen jullie mee om voor nog een volle kaart?

Hoofdingang = Groeningelaan
De kinderen komen altijd (’s morgens, ’s middags en ’s avonds) via de poort van de
Groeningelaan naar school. Ook afhalen gebeurt langs deze poort. Ouders komen tot op de
speelplaats hun kind afhalen op de stippen of banken.
Wil iedereen in het belang van onze kinderen deze afspraak respecteren?
Kom zeker ook op tijd naar school !
Opvang = Veldstraat
De ochtendopvang en avondopvang gebeurt altijd in de eetzaal. Ouders en kinderen komen
binnen langs de Veldstraat. Je belt en wacht tot juf Ann (’s morgens) of juf Charlotte (’s
avonds) de poort los maakt. Ook deze afspraak is in het belang van de veiligheid van onze
kinderen.

KLASNIEUWS:
Doedag Athena 10/11
L6: een ganse dag op ontdekking in het secundair. De campus Athena verwelkomt onze 6de
klassers en laat hen kennismaken met het leven in de middelbare school.
Alle info in de brief in bijlage.
Bosdag Gavers: 10/11
L1/L2: een Ganse dag naar het bos!
Meer uitleg in de brief in bijlage.

Bibbezoeken
L1: 13/11
L3: 16/11

Zwemmen
L4/L5/L6: 14/11
L1/L2/L3: 13/11

Museumbezoek Texture: 16/11
L5: voormiddag in het museum van Texture. Meer uitleg via de klasleerkracht

Gaverdag 17/11
K2/K3: naar goeie gewoonte een bosrijke Gaverdag op vrijdag 17/11.

Verse soep
P/K1 drinken vrijdag 10/11 verse soep.

BUURTNIEUWS:
Tapas op donderdagavond
Welkom op Tapas en aansluitend buurtsport. Er vertrekt op donderdag een rij naar de V-Tex
en alle kinderen kunnen gratis sporten!

Allez Chantez
Kom samen zingen in de Scala in de Pluimstraat op 16 november van 20u-22u. Super initiatief
van de unie der zorgelozen en allez chantez!

