NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
donderdag 13 september 2018
SCHOOLNIEUWS:
DONDERDAG 20 SEPTEMBER: OUDERINFOAVOND EN VRIJETIJDSMARKT
Voor alle klassen wordt van 16u30 tot 17u30 uitleg gegeven over de klaswerking en
ook over de leerstof die uw kind zal leren tijdens dit schooljaar. Na het
infomoment kan je ook de vrijetijdsmarkt bezoeken!
Wat? Zoek je nog een hobby of sport voor je kind?
Wil je graag weten wat je allemaal na school kan doen in Kortrijk?
Kom dan naar de vrijetijdsmarkt op 20 september. De Chiro komt, Ajko, dansschool,
academie, voetbalclub, …
Waar? In de eetzaal. Na de ouderinfoavond zeker langskomen dus!
Ook ouders van kinderen uit het eerste leerjaar kunnen de vrijetijdsmarkt bezoeken!
JAARKALENDER
Deze week krijgen alle gezinnen de jaarkalender! Daarop staan alle belangrijke data ! Vrije
dagen, wereldfeest, … Gooi die kalender niet weg zodat je hem steeds kan raadplegen!

17 en 18 september : Veldstraat afgesloten voor alle verkeer!
Op 17 en 18 september brengt de Stad okerkleurige fietssuggestiestroken aan in de
Veldstraat. Bedoeling is het verbeteren van het fietscomfort en de fietsveiligheid in deze straat.
De straat zal 2 dagen volledig afgesloten zijn voor het verkeer!

ALLES MET DE BAL : er is nog plaats!
L2, L3, L4 leerlingen: er is nog veel plaats voor alles met de bal , op dinsdag in de turnzaal.
Inschrijven kan bij juf Nele !

WOORDATELIER OP DINSDAG: er is nog plaats!
Ook voor de woordcursus van de academie is er nog plaats. Dit gaat door op dinsdag van
16u15 tot 17u15, voor leerlingen van L3, L4, L5 en L6.
Inschrijven kan bij juf Nele !

KLASNIEUWS:
14/9 : L3B naar Kortrijk play
Op vrijdag 14 september krijgt L3B een interactieve rondleiding met creatieve workshop in
Kortrijk-play. Dat wordt een heel interessante belevenis.

17/9 zwemmen voor L1, L2 en L3
Op maandag 17 september is er voor de kinderen van L1, L2 en L3 zwemmen. De kinderen
van L3 vertrekken al om 8:15u. Wees tijdig op school en vergeet je zwemgerief niet!

14/9 : L6 krijgt verse soep!
De kinderen van L6 krijgen lekkere , gezonde ,verse soep. Geniet ervan!

18/9 zwemmen voor L4A, L5A en L6A
Op dinsdag 18 september is er zwemmen voor de kinderen van L4A, L5A en L6A.
Zwemgerief meebrengen en goeie stapschoenen aan doen!

20/9 L5 naar bibliotheek
Op donderdag 20 september gaan de kinderen van L5 naar de bibliotheek!

20/9 L2b naar Kortrijk play
Op vrijdag 14 september krijgt L2B een interactieve rondleiding met creatieve workshop in
Kortrijk-play. Dat wordt leuk!

BUURTNIEUWS:
VEROVER DE STRAAT : AUTOVRIJE ZONDAG
Op zondag 16 september rijden geen auto’s in de stad! Er is er plaats voor fietsers,
voetgangers en feest.
Skeeleren, steppen, fietsen, op een pony rijden, je fiets pimpen, alles kan in de stad zondag.
Kom zeker eens kijken !

STERRENBANKET: GRATIS VEGETARISCHE QUICHE
Ook op zondag 16 september kan je gratis een quiche gaan eten bij VORK in de
Doorniksestraat. De quiche wordt gemaakt met voedseloverschotten door de chef van het
nieuwe restaurant. Tussen 12u en 14u. Smakelijk !
GOEDKOOP NAAR DE CINEMA! HET KAN.
Je vindt de flyer van ‘cinemaatjes’ tussen de brieven van deze week.
Je kan in oktober , november en december naar de Budascoop. Met de uitpas is dat helemaal
niet duur. Er worden op zondag telkens 2 kinderfilms en 1 film voor volwassenen gespeeld.

16/9 STARTDAG CHIRO SINT-JAN.
Op zondag 16 september om 14u kan je deelnemen aan de startdag van de Chiro. Jongens en
meisjes vanaf 5 jaar zijn er welkom! En…de eerste keer krijg je een gratis vieruurtje!
Waar? Pieter Deconincklaan 23a te Kortrijk
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