NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 7 juni 2018
SCHOOLNIEUWS:
Kinderen afhalen op de speelplaats
Ouders zijn welkom op onze school! Wie zijn kind ‘s middags of 's avonds afhaalt is welkom op
de speelplaats! Blijf niet aan het poortje staan maar ga zelf naar je kind toe en begroet je kind.
Deze manier van werken zorgt voor meer rust en veiligheid aan de poort.

Maaltijden en keukenhygiëne
Vanaf donderdag 7 juni zijn er opnieuw warme maaltijden te verkrijgen op school. Bij de firma
Esthio werd geen besmetting gevonden. Gelukkig zijn er op onze school geen kinderen ziek
geworden. We doen ook ons uiterste best om de keuken heel proper te houden.

KLASNIEUWS:
8/6 : K2 en K3 naar de Gavers
Op vrijdag 8 juni gaan de kinderen van K2 en K3 naar de Gavers. Pas je kledij aan !

8/6 : L2 drinkt verse soep.
De kinderen van L1 drinken op vrijdag 8 juni verse soep. Smakelijk.

11/6 : L2 bibliotheek
Op maandag 11 juni gaat L2 naar de bibliotheek.

14/6 en 15/6 : K2A en K2B Medisch schooltoezicht.
Op donderdag 14 juni gaan 11 kinderen van K2a naar het medisch schooltoezicht.
Op vrijdag 15 juni is het dan de beurt aan 11 kinderen van K2B
14/6 : L3 naar bibliotheek.
Op donderdag 14 juni gaat L3 naar de bibliotheek.

14/6 L1 en L2 kronkeldiedoe
Op donderdag 14 juni gaan de kinderen van L1 en L2 sporten. Zorg voor sportieve kledij! Alle
kinderen van L1 en L2 moeten die dag op school eten.

BUURTNIEUWS:
Gratis proeflessen basketbal
In sportcentrum Wembley kan op zaterdagvoormiddag 9 en 16 juni gratis proeflessen volgen.
Interesse ? Alle info bij Nico Oosthuyse tel. 0474 522979

Jeugd-Muziekatelier Kortrijk
Wil je een muziekinstrument leren bespelen? Kijk dan snel in de folder die je bij deze
nieuwsbrief krijgt. Je kan er al vanaf de derde kleuterklas terecht.

