NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
donderdag 20 september 2018
SCHOOLNIEUWS:
26 / 9 : LOOPCROSS
Op woensdag 26/ 9 is er loopcross te Zwevegem. De kinderen die meedoen moeten om 13u
aan de schoolpoort in de Veldstraat zijn. De bus vertrekt daar.
De poort kant Groeningelaan zal gesloten zijn.
Doe je sporttruitje van onze school aan en goeie sportschoenen!
CIRCUSLESSEN WOESH
Woesh, een heel coole circusclub, komt elke woensdagnamiddag circuslessen geven in de
turnzaal. Kinderen van onze school kunnen lid worden voor 35 euro in plaats van 175 euro !
Inschrijven kan op de vrijetijdsmarkt of bij juf Nele in de zorgklas.
Aantal plaatsen is beperkt !

ELKE VRIJDAG : FRUITDAG OP SCHOOL!
Er worden op vrijdag geen koeken uitgedeeld aan de kinderen. Alle kinderen moeten een stuk
fruit meebrengen van thuis. Dat is lekker en gezond!

KLASNIEUWS:
21/9: GAVERS VOOR K2 EN K3
Op vrijdag 21 september gaan de kinderen van K3 en K2 naar de Gavers. Lunchpakket mee
en aangepaste kledij aandoen graag !

21/9: VERSE SOEP VOOR L5
De soep is deze week voor de geluksvogels van L5. Smakelijk!

24 / 9 : ZWEMMEN VOOR L1, L2 en L3.
Op maandag 24/9 gaan L1, L2 en L3 zwemmen. Vergeet je zwemgerei niet!

24 /9 : L4 OP UITSTAP.
Op maandag 24 september gaan L4A en L4B naar de boerderij! De kinderen bezoeken het
melkveebedrijf ‘Hof Ten Houte’. Alle kinderen eten die dag op school (warm of
boterhammen) want we vertrekken al om kwart voor één (12u 45). Zorg dat je goeie
stapschoenen draagt want het wordt een flinke wandeling!

25 /9 : L4B, L5B en L6B gaan zwemmen.
Op dinsdag 25 /9 gaan de kinderen van L4B, L5B en L6B naar het zwembad.
Goeie stapschoenen zijn belangrijk want er moet gewandeld worden!

27 / 9 : L1B naar Kortrijk play!
Op donderdagnamiddag 27 september gaan de kinderen van L1B naar de stad voor een leuke
namiddag. Je draagt het best kleren die vuil mogen worden want het wordt een speelse en
creatieve namiddag !
27 /9 : L6 OP UITSTAP
Op donderdag 27/9 gaan de kinderen van L6 naar de boerderij! De kinderen bezoeken het
melkveebedrijf ‘Hof Ten Houte’. Lunchpakket? De verplaatsing zal met de fiets gebeuren. Zorg
ervoor dat je fiets volledig in orde is! Breng ook je fietshelm en je fluohesje mee!

27/9 : L4B NAAR DE BIBLIOTHEEK
Op donderdag 27 /9 gaat L4b naar de bibliotheek.

BUURTNIEUWS:
UIT IN ZUIDWEST
In de schooltas van je oudste zal je vandaag de ‘Uit in Zuidwest’ brochure vinden. Daarin vind
je een aanbod van culturele activiteiten waarbij je UITPAS kan gebruikt worden. Er is ook een
uitpas app, zo heb je je uitpas altijd bij!
VRIJETIJDSKOMPAS
Je vindt het volledige vrijetijdsaanbod van de stad Kortrijk voor het najaar van 2018 in de
brochure die in de schooltas van je kind zit. Kijken maar…

LEVENSLOOP KORTRIJK
Dit weekend is er voor de vijfde keer levensloop in Kortrijk. Steun de stichting tegen kanker en
kom mee wandelen of lopen, of kom gewoon genieten van de sfeer. Van zaterdag 15u tot
zondag 15u op de kaaien in Kortrijk. Er zijn springkastelen en je kan je laten schminken. Er is
ook aerobic voor levensloop gegeven door Magalie (moeke van Annaelle uit L2) op zondag
van 9u tot 10u !

