NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 3 mei 2018
SCHOOLNIEUWS:
Opgepast ! Dit is een nieuwsbrief voor 2 weken! Hou hem wat langer bij!
7/5 en 8/5 ; 14/5 en 15/5 : huiswerkklas
Op maandagen 7 en 14 mei en dinsdagen 8 en 15 mei is er huiswerkklas tot 17 uur.

7/5 : geen avondstudie
Op maandag 7 mei is er geen avondstudie. De kinderen kunnen terecht in de opvang bij juf.
Charlotte!

4/5 : L3 en L4 Terug van de zeeklassen.
Op vrijdag 4 mei komen de kinderen van L3 en L4 terug thuis. De zeeklassen zitten er al op.
De bus komt aan rond 14 : 45 u.
10/5 en 11/5 : geen school.

Op donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei is er geen school.

KLASNIEUWS:
4/5 L2 : naar Vanraemdonckpark
De kinderen van het 2de leerjaar gaan voor een les muzische vorming naar het Gebroeders
Vanraemdonckpark.

8/5 : L4 , L5 en L6 naar zwembad.
Op dinsdag 8 mei is er voor de kinderen van het 4de , het 5de en het 6de leerjaar zwemmen.

14/5 : K1 naar sprookjesmobiel.
Op maandag 14 mei komt de sprookjesmobiel naar de speelplaats. De kinderen van K1
brengen er een bezoekje aan.

14/5 : L2 naar bibliotheek
Op maandag 14 mei gaan de kinderen van het 2de leerjaar naar de bibliotheek!

14/5 : Muzisch vrij podium.
Op maandag 14 mei is er muzisch vrij podium. Het is de beurt aan de kinderen van K3.
Het muzisch vrij podium gaat door om 15:15 u. in de sportzaal van de school. Ook de ouders
zijn welkom.

16/5 : L3 naar de bibliotheek
Op donderdag 17 mei gaan de kinderen van L3 naar de bibliotheek.

14/5 tot 18/5 voor L5 en L6 : sportklassen.
Voor de kinderen en juffen van L5 en L6 wordt het een sportieve week. Ze gaan elke dag naar
de Lange Munte om te sporten. Ze verplaatsen zich met de fiets. Zorg dat je fiets nagekeken
is. Zo vermijd je verrassingen!

BUURTNIEUWS:
9/5 : Deelfabriek wordt speelfabriek!
Op woensdag 9 mei van 13.30 uur tot 16.30 uur verandert de Deelfabriek terug in een
SPEELFABRIEK! We maken samen een reis rond de wereld en bezoeken verschillende ‘landen’. Elk land
heeft een leuke activiteit zoals workshop djembé, vlaggenversiering, smoothies, etc. !

6/5 en 13/5 : Kinderfilms in Budascoop
Op de zondagen 6 en 13 mei worden er leuke kinderfilms gedraaid in de Budascoop. Emil en
Ida van de Hazelhoeve en Zombillenium staan op het programma. De deuren gaan al open om
13:30u ; de film begint om 14:30u.

