NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
donderdag 30 november 2017
SCHOOLNIEUWS:
Sint op bezoek 05/12
We kregen een ‘HELP’brief van de snoeppiet. Elke klas moet een opdracht vervullen. Als alle
opdrachten goed zijn gedaan komt de Sint met de snoeppiet op dinsdag 05/12 naar onze
school. Duimen maar dat alle klassen hun opdracht goed doen!
Schoentje zetten 04/12
Alle kleuters mogen op maandagavond hun schoen zetten in de klas.
Zorgen de ouders dat er maandag een extra schoen in de boekentas van hun kleuter zit?

Juf Els
Misschien zagen jullie al eens juf Els op school. Juf Els zal in de kleuterschool vooral op
leerkrachtniveau werken om zo samen met de klasjuffen de klaswerking nog verder uit te
bouwen en te versterken.

Oudercontact 21/12
Op donderdagavond 21 december is er oudercontact. We verwachten alle ouders. Vul zeker
de brief in en geef hem terug mee met je kind!

KLASNIEUWS:
Muzisch moment L5
We zagen een geslaagd en afwisselend muzisch moment maandagnamiddag. In L5 zitten er
heel wat ‘Podiumhelden’!
Ouders van L3 : op maandag 29 januari komen de helden van L3 aan de beurt in hun muzisch
vrij podium ! Schrijf dit alvast in je agenda !
Gaverdag 1/12
K2/K3 : er is geen Gaverdag vrijdag 01/12 , er is een andere activiteit van de Gavers op het
domein.

Zwemmen
L1/L2/L3: maandag 04/12

Film Budascoop 04/12

L4/L5/L6 gaan maandagnamiddag naar de budascoop om een film bekijken.

Kies Raak 05/12
De leerlingen van L6 krijgen dinsdagnamiddag 05/12 met het CLB in het kader van het ‘Kies
Raak’ traject dat ze volgen een voorstelling van het secundair onderwijs.
Ouders van die leerlingen zijn welkom op de ouderinfo over het secundair op dinsdag 05/12
om 16u30. Meer info in de brief.
Verse soep
L3 drinkt vrijdag heerlijke verse soep.

BUURTNIEUWS:
Ouderuitstap naar de deelfabriek 12/12
Op dinsdag 12 december gaan we op bezoek naar de deelfabriek, een nieuw project van stadocmw kortrijk. Het wordt heel boeiend! Zie aparte brief.

Muziekcentrum Track : openingsweekend
Dit weekend is er feest in muziekcentrum Track, dat na 2 jaar verbouwingen helemaal
vernieuwd is! Er zijn heel veel optredens, sommige gratis, andere betalend.

SPORTNIEUWS:
Rollebolle : sport na school voor K2 en K3
Vanaf 15 januari organiseert de Sportdienst Rollebolle op school. Klimmen, sporten, spelen
met de bal… het wordt super leuk!
Wanneer? Op maandag van 16u10-17u.
Voor wie? Voor kinderen geboren in 2012 of 2013.
Inschrijven of meer info ? Kom even langs bij Nele in de zorgklas
Turnen en omnisport: sport na school voor L1, L2, L3
Vanaf 16 januari organiseert de Sportdienst Turnen en omnisport op school. Kinderen leren
de basis van toestelturnen, balsporten. Springen op een trampoline, klimmen op het klimrek:
het wordt super leuk!
Wanneer? Op dinsdag van 16u10-17u.
Voor wie? Voor kinderen geboren in 2009,2010 of 2011.
Inschrijven of meer info ? Kom even langs bij Nele in de zorgklas.
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