NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 19 april 2018
SCHOOLNIEUWS:
24/4 informatie voor de ouders van K2 van 16:15 tot 17:15
In de tweede kleuterklas gaan de kinderen voor het eerst naar het ‘medisch onderzoek’.
Op dinsdag 24 april is er daarover een info-moment . De dokter van het CLB zal er zijn.
Je krijgt ook tips in verband met gezondheid.
Het info-moment gaat door in de eetzaal van de school.
Zie brief.
25/4 : Pedagogische studiedag
Op woensdag 25 april is er pedagogische studiedag voor de meesters en juffen. Er is die dag
geen school voor de kinderen.

26/4 : familiefoto’s
Op donderdag 26 april worden er foto’s genomen op school.
Broers en zussen gaan gezellig samen op de foto die daarna kan aangekocht worden.

23/4 en 24/4 huiswerkklas
Op maandag 23 april en dinsdag 24 april is er huiswerkklas tot 17 uur!

Proficiat !
Goed nieuws! Het wereldrecord “de langste lijn tandenborstels” is behaald! Met een totale
lengte van 3,421 km oude tandenborstels werd het vorige record verpulverd. Alvast bedankt
voor de medewerking. Door jullie inzet kunnen ze een betere tandhygiëne bieden aan de
kinderen in Senegal!

KLASNIEUWS:
20/4 : L5 en L6 drinken soep
Op vrijdag 20/4 drinken de kinderen van L5 en L6 verse soep.

20/4 : K2 en K3 naar de Gavers.
Op vrijdag 20 april gaan K2 en K3 naar de Gavers. Het wordt heel mooi weer maar ’s morgens
is het toch nog frisjes. Sportieve kledij is noodzakelijk.

20/4 : L1 en L2 film
Op vrijdag 20 april gaan L1 en L2 tijdens de voormiddag naar de film.

23/4 : L1 naar de bibliotheek
Op maandag 23april gaat het eerste leerjaar naar de bibliotheek.

24/4 : K0 en K1 naar de kinderboerderij.
Op dinsdag 24 april gaan de peutertjes en de eerste kleuterklas naar de kinderboerderij te
Lichtervelde.

24/4 : L4 , L5 en L6 gaan zwemmen.
Op dinsdag 24 april is er zwemmen voor L4 , L5 en L6.

26/4 : L4, L5 en L6 naar de bibliotheek.
Op donderdag 26 april gaan L4, L5 en L6 naar de bibliotheek.

BUURTNIEUWS:
22/4 Rommelmarkt
Op zondag 22 april is er een gezellige rommelmarkt in de straten rond de Sint-Janskerk.
Wie iets wil verkopen kan een mailtje te sturen naar vtex@kortrijk.be of bellen naar Valerie op
0473/862479.
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