NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 11 januari 2018
SCHOOLNIEUWS:
Gelukkig Nieuwjaar!
In naam van alle juffen en meesters wensen we jullie een erg goed nieuwjaar!
We willen er samen met jullie een fantastisch jaar voor onze kinderen van maken.

BELANGRIJKE BRIEF !
Als je een kindje hebt geboren in 2016, kan je je zoon of dochter komen inschrijven tussen
29 januari en 9 februari. Het is belangrijk dat iedereen de brief invult en terug meegeeft! Ook
mensen die geen kindje hebben dat geboren is in 2016.
Begrijp je het niet? Kom naar de zorgklas !
TANDENPOETSWEEK
Volgende week is het zover! Tandenpoetsweek : de ganse week zijn er lessen over tandzorg,
er komt een tandarts in de klas, er is een quiz…zie aparte brief.
Alle ouders welkom dinsdag 16 januari om 13u30 in de eetzaal voor een oudernamiddag
over tandenpoetsen.
Iedereen welkom op vrijdag 19 januari om 13u15 voor een groot samenpoetsmoment! Breng
je tandenborstel mee !

KLASNIEUWS:
Peuterklas
Er zijn veel nieuwe kinderen gestart in de peuterklas. Om voor al deze kinderen het afhalen
makkelijker te maken vragen we:
*kom ’s avonds je kind in de klas zelf afhalen.
*kom ’s morgens je kind naar de klas zelf brengen
We doen dit tot alle kinderen de school wat gewoon zijn geworden

bib
Op donderdag 18 januari gaat L3 naar de bibliotheek! Breng al je boeken mee!

zwemmen
Op maandag 15 januari gaan L1 , L2 en L3 zwemmen! Vergeet je zwemgerief niet en kom
zeker op tijd naar school! De bus vertrekt al om 8u15!

Gaverdag
K3A en K3B gaan op vrijdag 12 en 19 januari naar de Gavers. Denk aan warme kledij en
stevige schoenen!

Verse soep
Een lekker kopje verse soep voor de allerkleinsten! De eerste kleuterklassen en de
peuterklassen zijn op vrijdag 19 januari aan de beurt. Een ideaal opwarmertje in deze koude
periode!

BUURTNIEUWS:
V TEX CAFE NIEUWJAART !
Elke eerste en derde vrijdag van de maand is er V TEX café in het poortgebouw. Dit is heel
gezellig! Op 19 januari is er een nieuwjaarsfeestje. Kom jij ook? Iedereen welkom vanaf 16u.
Meer info bij Nele in de zorgklas!
SPINRAG: KINDERKUNSTENFESTIVAL
Tijdens de krokusvakantie is er weer spinrag. Er zijn veel leuke activiteiten en voorstellingen
voor kinderen en hun ouders. Als je een uitpas hebt met kansentarief kan je veel korting
krijgen.
BUURTSPORT OP DONDERDAG
Vanaf februari is er terug tapas op donderdag. In januari is er buurtsport : elke donderdag van
16u tot 19u30 in poortgebouw V TEX. Wie wil kan mee met de rij tot aan de kerk en van
daaruit naar de V TEX !

