NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 7 december 2017
SCHOOLNIEUWS:
Proevenperiode
Alle kinderen van de lagere school zitten volop in de proevenperiode. Voldoende slapen en
een rustige sfeer thuis zijn even belangrijk als studeren zelf. Vooral in de lagere klassen
herhalen de juffen en meesters de leerstof genoeg in de klas . De oudere kinderen krijgen
allemaal een proevenplanning mee waarop de studeren of herhalen vakken staan. Veel succes
iedereen !
Oudercontact 21/12
Iedereen kreeg een briefje mee voor het oudercontact. Wie dit nog niet heeft ingevuld en terug
meegegeven naar school doet dit zo vlug mogelijk. We verwachten alle ouders!
De juiste uren voor het oudercontact (donderdag 21/12) zullen tegen 15/12 in het agenda van
je kind staan.
Verloren kledij
Er zijn heel wat verloren jassen in de bakken van de verloren voorwerpen. Ook mutsen, sjaals
en andere kleren zitten in de verloren voorwerpen. Het rek staat op de kleuterspeelplaats net
naast het houten poortje. Kom zeker kijken of er iets bij zit van jouw kind !
Tandenpoetsproject
Elke dag je tanden poetsen is zeker ook voor kinderen heel belangrijk. Van 15 januari tot 19
januari organiseren we op school een tandenpoetsproject. Op dinsdagnamiddag 16 januari
nodigen we alvast de ouders uit om samen met de CLB-arts over dit thema te praten.
Schrijf het alvast in je agenda.

Uitstap deelfabriek
Dinsdag 12 december is er een ouderuitstap naar de deelfabriek. Wie wil kan mee! We
verzamelen om 13u15 in de eetzaal en zijn zeker terug om 16u .

KLASNIEUWS:
Zwemmen
L1/L2/L3: maandag 11/12
L4/L5/L6: dinsdag 12/12
De zwemles is verplicht voor iedereen. Enkel met een doktersbriefje kunnen kinderen niet
deelnemen. Kinderen die (te)ziek zijn om te zwemmen, zijn dat meestal ook om naar school te
komen.
Bib
L1: maandag 11/12
L3: donderdag 14/12

Verse soep
L2 drinkt deze week van de ‘boem-vol-vitaminensoep’

Gaverdag
K2/K3: trekken hun warme winterkleren en dikke laarzen aan om naar de Gavers te gaan.

BUURTNIEUWS:
Winter in Kortrijk !
Vrijdag begint de kerstmarkt op het Schouwburgplein. Je kan gaan schaatsen en er is een
kinderkermis op de Grote Markt! Dit alles tot en met zondag 31 december.

Cinemaatjes in Budascoop
Het wordt koud en dan is samen naar een film kijken heel gezellig! Elke zondag zijn er in de
Budascoop 2 leuke kinderfilms, allebei om 14u30.
Standaardtarief: €6,5 per ticket (volwassenen en kinderen)
UITpas kansentarief: €1,30 per ticket

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.

