NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 25 januari 2018
SCHOOLNIEUWS:
Inschrijven broers en zussen schooljaar 2018-2019
De inschrijving gebeurt in alle Kortrijkse scholen op dezelfde manier.
Alle info vind je op www.naarschoolinkortrijk.be.
Voor broers en zussen en kinderen van personeel is er een voorrangsperiode.
Maak een afspraak met juf Fleur en kom naar het secretariaat tussen 29 januari en 9 februari
voor de inschrijving.
Alle andere kinderen moeten zich eerst aanmelden via de website.
Muzisch vrij podium 29/1
L3 :Op 29 januari is er muzisch vrij podium in de sportzaal. Het derde leerjaar is aan de beurt.
Ook ouders zijn welkom vanaf 15 uur.

Huiswerkklas 29 en 30/1
Op maandag 29 en dinsdag 30 januari is er huiswerkklas.

Studie 29/1

Op maandag 29 januari is er geen avondstudie. De kinderen kunnen terecht in de opvang!

Stage 26/1
Op vrijdag 26 januari loopt de stageperiode van Juf Jenny op onze school af. We zullen haar
missen!

Zwemmen 29/1
L1, L2 en L3 gaan zwemmen om 8:15 ! Wees op tijd!

Fruitouders gezocht
We zoeken fruitouders! Welkom elke woensdag om 8.30u in de eetzaal om een uurtje fruit te
schillen en te verdelen in de klassen.

De nieuwsbrief van ‘Wasper’ gaat deze week mee naar huis. Buiten spelen in de krokusvakantie
en de paasvakantie is een aanrader!

KLASNIEUWS:
Gaverdag 26/1
K3 en K2 :Op vrijdag 26 januari gaan K3A en K3B naar de Gavers. Warme kledij en
aangepaste schoenen zijn belangrijk.

Verse soep 26/1
L5 en L6 :Op vrijdag 26 januari is de verse soep voor L5 en L6. Smakelijk.

BUURTNIEUWS:
KOFFIEKLETS OP DONDERDAG
Elke donderdag tussen 14u en 18u is er koffieklets in de Scala in de pluimstraat. Welkom !

LUCINDA RA - GRONDWERK
Lucinda Ra is een theatergroep, ze maken ook muziek en film.
Je kan komen kijken in de schouwburg , het weekend van 2 februari.
Op vrijdag 2 februari presenteert Amira uit L6 de avond !
Iedereen welkom, inkom is gratis maar je brengt iets mee om te eten (droge voeding of
groenten).
Meer info bij Nele in de zorgklas
BOEREN EN BUREN
Een nieuw initiatief in de V-TEX. Kijk eens op www.boerenenburen.be en koop producten.
Zaterdag om 11u is er opening en vanaf nu kan je elke zaterdag je bestelde groenten en fruit,
brood, sappen, … ophalen in de V TEX. Zie ook aparte flyer.

