NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 15 maart 2018

SCHOOLNIEUWS:
BELANGRIJK: FIETSKEUKEN IN DE DEELFABRIEK
Op zaterdag 17 maart van 9u tot 12u wordt een extra fietskeuken georganiseerd. De defecte
kleuterfietsjes van de school worden er hersteld !
We zijn nog op zoek naar ouders die willen komen helpen.
Je kan je morgen aanmelden bij juf. Nele of bij meester Rik.
Dit is een grote hulp voor de school!
OUDERCONTACT
Op donderdag 29 maart is er oudercontact in de turnzaal. We verwachten alle ouders. Zie
brief apart .

HUISWERKKLAS
Op maandag19 maart en dinsdag 20 maart is er huiswerkklas tot 17u.

VAKANTIEKAMPEN SPORTPLUS KORTRIJK
Samen met deze nieuwsbrief krijg je ook de folder van de stad Kortrijk met de
zomervakantiekampen ! Inschrijven kan online vanaf 16 maart om 19 uur en zaterdag
telefonisch. Wees er snel bij!
INSPECTIE
Vorige week was de inspectie op bezoek op school. Leerkrachten, kinderen en ouders kregen
goede punten voor de manier waarop we met elkaar samenwerken en omgaan met de
diversiteit in onze school. We kregen een gunstig advies !

LUIZENALARM
We vragen alle ouders om elke dag de kinderen te controleren op luizen ! Behandel je kind
als dat nodig is. Enkel als iedereen meewerkt krijgen we het probleem onder controle.

KLASNIEUWS:
16/3 : K2 en K3 naar Gavers
Op vrijdag 16 maart gaan K2 en K3 naar de Gavers. Aangepaste kledij en goeie schoenen zijn
belangrijk.

19/3 : L1 en L2 naar Gravensteen.
Op maandag 19 maart gaan de kinderen van het 1ste en het 2de leerjaar naar het
Gravensteen te Gent. Alle kinderen brengen die dag een lunchpakket , koekje en
drankje mee.
19/3 : L5 naar Buda
Op maandag 19 maart gaan L5a (voormiddag) en L5b(namiddag) naar Buda om te
zeefdrukken. De kinderen moeten zelf een witte T-shirt meebrengen die bedrukt mag
worden.
20/3 : L3 en L4 info-avond zeeklassen
Op dinsdagavond om 19u is er voor de ouders van L3 en L4 een info-avond over de
zeeklassen. Probeer zeker aanwezig te zijn. Je krijgt er alle info over de zeeklassen die door
gaan op 2, 3 en 4 mei! Er volgt nog een brief!
22/3 : L3 naar bibliotheek
Op donderdag 22 maart gaan L3a en L3b naar de bibliotheek.

BUURTNIEUWS:
DE TOEKOMST VAN DE V TEX
De V TEX wordt binnenkort helemaal anders. Het is heel belangrijk dat mensen die in de buurt
wonen ook kunnen zeggen wat zij graag zouden willen. Volgende week is er vergadering, om
19u in de V TEX. Zie ook de uitnodiging. Meer info kan je krijgen bij Nele maar iedereen
welkom !

