NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Donderdag 21 juni 2018
SCHOOLNIEUWS:
22/6 schoolfeest

Morgen is het zo ver! Schoolfeest!
Iedereen welkom vanaf 16u30
Breng je vrienden, familie, buren,… mee.
28/06 Oudercontact en vrije tijdsmarkt
Donderdagavond is er voor alle klassen oudercontact. Iedereen wordt verwacht in de turnzaal.
Je kind krijgt via de schoolagenda of het heen-en-weer schriftje het juiste uur waarop je
verwacht wordt.
Kom zeker ook naar de vrije tijdsmarkt. Er zullen heel wat organisaties hun
vakantieprogramma voorstellen.
29/06 laatste schooldag
Vrijdagmiddag om 11u45 begint de zomervakantie.
Alle kinderen gaan om 11u45 naar huis.
Voor opvang in de namiddag kan je terecht bij de Kinderclub. Vooraf inschrijven is nodig.

KLASNIEUWS:
22/06 promoworkshops woordatelier
L3/L4/L5/L6 Vanaf volgend schooljaar is er elke dinsdagavond van 16u15 tot 17u15
woordatelier. Meester Brandon van het conservatorium komt vrijdag in de klassen om met een
kleine workshop het woordatelier voor te stellen. Op de vrijetijdsmarkt kan je je kind hiervoor
inschrijven.
25/06 Boekentoe
L5/L6 gaat naar Boekentoe in de Gavers.
We gaan voor de ganse dag met de fiets. Lunchpakket is nodig.

25/06 Rollebolle
K2/K3 Gaat in de voormiddag naar Rollebolle. Sportieve kledij a.u.b.!

25/06 Kennismakingsdag in het conservatorium
L1/L2 gaan in de namiddag naar het conservatorium. Ze maken er kennis met de verschillende
lessen die je op het conservatorium kan volgen.

26/06 Kennismakingsdag in het conservatorium
L2/L3 gaan in de namiddag naar het conservatorium. Ze maken er kennis met de verschillende
lessen die je op het conservatorium kan volgen.

26/06 Buitenlesdag Gavers
K3 gaat de ganse dag op buitenlesdag naar de Gavers.
De kinderen hebben een lunchpakket en goede stapschoenen nodig.

BUURTNIEUWS:
Speelpleinwerking ‘Wasper’.
Van maandag 2 juli tot vrijdag 31 augustus is er speelpleinwerking. De week van 30 juli tot 5
augustus is het speelplein gesloten. De rest van de vakantie kunnen de kinderen er terecht
voor leuke speelmomenten. Prijs : 2€ voor een halve dag, 4€ voor een volledige dag. De
kinderen kunnen er al terecht vanaf 3 jaar!
Vrije tijdsmarkt
Op donderdag 28 juni is er weer vrije tijdsmarkt op onze school.
Kom zeker even kijken. Je kan je kind inschrijven voor heel wat activiteiten deze zomer of
volgend schooljaar.

Iedereen welkom
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