NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 22 maart 2018

SCHOOLNIEUWS:
26/2 : Muzisch vrij podium
Op maandag 26 maart is er muzisch vrij podium. De kinderen van L2 treden op om 15:10u in
de sportzaal van onze school. Ouders zijn welkom.

26/2 en 27/2 : huiswerkklas
Op maandag 26 maart en dinsdag 27 maart is er huiswerkklas tot 17 uur!

29/3 oudercontact met maandrapport vanaf 16:15u
Op donderdag 29 maart is er oudercontact voor alle klassen van de school. We verwachten
alle ouders! Je kan ook studietoelage aanvragen, breng daarvoor je identiteitskaart en
bankkaart mee.

26/3 tot 30/3 : L1 – L4 opruimen zwerfvuil.
De kinderen van L1, L2, L3 en L4 gaan volgende week mee doen aan de opruimactie van
IMOG. Zo worden de straten en pleinen in de buurt van onze school wat netter! Dank U!

ZOMERUUR :
Zaterdagnacht slapen we een uurtje minder en vanaf zondag is het zomeruur!
Niet vergeten om jullie klok een uur door te draaien.
2uur wordt 3 uur !

LEESKLAS:
Op maandag en dinsdag kunnen alle ouders in de kleuterzorgklas terecht, om samen met hun
kleuter een boekje te lezen.
Van 8u tot 8u30.

KLASNIEUWS:
23/3 : L3 en L4 naar toneel
Op vrijdag 23 maart gaan de kinderen van het derde en het vierde leerjaar naar het toneel!

23/3 : K2 en K3 NIET naar de Gavers.
Op vrijdag 23 maart gaan de kinderen van K2 en K3 NIET naar de Gavers. Door een
belangrijke wielerwedstrijd is Harelbeke die dag volledig afgesloten.

26/3 : L1 naar de bibliotheek.
Op maandag 26 maart gaat het eerste leerjaar naar de bibliotheek!

27/3 : L4 – L6 naar zwembad.
Op dinsdag 27 maart gaan L4, L5 en L6 zwemmen. Vergeet je zwemgerief niet.

29/3 : L4-L6 naar bibliotheek
Op donderdag 29 maart gaan L4, L5 en L6 naar de bibliotheek.

30/3 : K0 en K1 drinken verse soep.
Vrijdag is er verse soep voor de kleinsten van onze school. Smakelijk.

BUURTNIEUWS:
OPENING VERLAAGDE LEIEBOORDEN
Zaterdag worden de verlaagde leieboorden bij de Broeltorens officieel geopend. Iedereen
welkom voor een gratis groot feest vanaf 17.30u !

VOORLEESUURTJE IN DE BIBLIOTHEEK : ZATERDAG 31 MAART om 14u30.
Een meertalig voorleesuurtje met Najat en Nonna. Voor kinderen tussen
3 en 8 jaar, maar ook een beetje voor de papa’s en de mama’s.
Gratis toegang en inschrijven is niet nodig!
Luisteren naar verhaaltjes, kinderen zijn er dol op..
#taaldraad is een voorleesuurtje en komt telkens in 2 talen: het
Nederlands en een wereldtaal.
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