NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 26 april 2018
SCHOOLNIEUWS:
30/4 en 1/5 : vrije dag
Op maandag 30 april en dinsdag 1 mei is er geen school.

Zonnecrème smeren
De zon schijnt vanaf nu al heel wat meer. De zonnestralen doen deugd maar teveel kan ook
erg schadelijk zijn voor de huid van de kinderen. Vooral de kleuters spelen nu vaker buiten.
Wil je ’s morgens je kleuter met zonnecrème inwrijven. Op school worden de kinderen ’s
middags door de juf ingewreven.
3/5 L1 – L6 : KBK springt
Op donderdag 3 mei gaan alle kinderen van het lager in de Lange Munte een sportieve dag beleven.
Deze dag gaat door met alle kbk–scholen. Sportieve kledij is op die dag verplicht! De kinderen van de
lagere school kunnen op die dag ’s middags niet naar huis .Breng dus je lunchpakket mee!

KLASNIEUWS:
27/4 : L1 en L2 naar toneel
Op vrijdag 27 april gaan de kinderen van het eerste en het tweede leerjaar naar het toneel in
de stadsschouwburg van Kortrijk. Om 13 uur vertrekken de klassen al naar de schouwburg!
Zorg dat je tijdig op school bent of breng je lunchpakket mee en eet op school. Dan ben je
zeker op tijd!
27/4 en 3/5 : K2 en K3 naar de Gavers
De kinderen van de 2de en de 3de kleuterklas gaan op vrijdag 27 april en donderdag 3 mei naar
de Gavers. Sportieve kledij is een aanrader op die dagen.

2/5, 3/5 en 4/5 L3 en L4 op zeeklassen.
Van woensdag 2 mei tot vrijdag 4 mei gaan de zeeklassen door voor L3 en L4. Pak je koffers
tijdig in en breng ook je beste humeur mee.

BUURTNIEUWS:
27/4 Resto ratatouille in De Scala.
Kom proeven van de kookkunsten van onze kookploeg in een ongedwongen zorgeloze sfeer.
Wie halal of vegetarisch wil eten, laat dit gewoon weten bij de reservatie. Er staan balletjes in
tomatensaus op het menu! Prijs 5 € !
reservatie : 056/220400 of reservatie@uniederzorgelozen.be
3/5 vegan palace
Elke eerste donderdag van de maand kookt de fijne en geëngageerde Vegan Palace-koksploeg
een lekkere veganistische maaltijd in de Scala. Prijs : 5 €
Geen reservaties : op = op .

3/5 koffieklets op donderdag!
Elke donderdagmiddag van 14u tot 18u zetten we de deur van het Scala café open, en staan
koffie en thee klaar. Iedereen is welkom!

