NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 17 mei 2018
SCHOOLNIEUWS:
Belangrijk ! Nieuwe uren secretariaat !
Het secretariaat is vanaf nu elke voormiddag open voor de ouders. Niet meer in de
namiddag!
Betalingen doe je best via een overschrijving met gestructureerde mededeling . Cash
betalingen kunnen enkel nog op dinsdag- en donderdagvoormiddag!

Breng de overschrijving binnen in je bank. Je moet enkel je handtekening plaatsen!

Als je een online-betaling doet , vergeet dan de gestructureerde mededeling niet!
18/5 L1 – L6 maandrapport
Op vrijdag 18 mei krijgen alle kinderen van de lagere school een maandrapport mee. De
ouders geven het ondertekend terug mee met de kinderen op dinsdag 22 mei.
21/5 : Geen school !
Op maandag 21 mei is er geen school! Het is Pinkstermaandag.

Schoolfeest 22 juni : ouders gevraagd !
Juf. Veerle van K0 is op zoek naar ouders die willen helpen om hennatattoos te zetten op het
schoolfeest van 22 juni! Indien je wil helpen neem dan contact op met juf. Veerle.

KLASNIEUWS:

18/5 : K2 en K3 naar Gavers
Op vrijdag 18 mei gaan de kinderen van K2 en K3 naar de Gavers. Sportieve kledij is
belangrijk op die dag.
18/5 : L4 verse soep.
Op vrijdag 18 mei is de verse soep voor de kinderen van het vierde leerjaar. Smakelijk.

22/5 : L4 – L6 zwemmen
Op dinsdag 22 mei is er voor de kinderen van het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar
zwemmen.
23/5 : K0 naar snoezelkermis
Op woensdag 23 mei gaan de peuters naar Villa Imagina om te snoezelen.
Het wordt een vermoeiende dag voor de kleintjes. Enkel de kindjes die een
zeer intense dag aan kunnen gaan mee.

24/5 : K0 naar Toneel
Op donderdagnamiddag gaan de peuters genieten van het toneelstuk “Het meisje met de gele
jas”.
24/5 : L4 – L6 naar de bibliotheek
Op donderdag 24 mei gaan de kinderen van L4 , L5 en L6 naar de bibliotheek.

BUURTNIEUWS:
Kinderkampen zomervakantie voor L3 en L4
Bij deze nieuwsbrief krijgen de kinderen van L3 en L4 een folder mee. Daarop is alle info te
vinden over kinderkampen die in de zomervakantie door gaan.

SINKSENFEESTEN
Van vrijdag tot en met maandag zijn er sinksenfeesten in Kortrijk! Er is heel veel te doen ! Een
rommelmarkt, optredens, heel veel gratis activiteiten. Ga zeker eens langs. Het programma zie
je op www.sinksen.be

