Nieuwsbrief
"Ouders en school werken samen!"
donderdag , 15 november 2018

VOLGENDE WEEK IS HET VOORLEESWEEK
Volgende week is het voorleesweek. Daardoor is de kleuterbibliotheek open van 8:00u tot
8:30u . Op 19 november ( K1) , 20 november (K2) en 21 november (K3).
Daar kunnen de ouders samen met hun kinderen boeken halen om samen te 'lezen'.

19/11 en 20/11 HUISWERKKLAS
Op maandag 19 november en dinsdag 20 november is er huiswerkklas tot 17 uur voor de
kinderen die ingeschreven zijn.
20/11 : L5a en L5b --> HELDEN OP HET PODIUM.
Op dinsdag 20 november om 13:45u is er muzisch toonmoment in de sportzaal van de
school. De kinderen van L5 zullen er vol enthousiasme optreden.
Ook de ouders zijn welkom in de sportzaal vanaf 13:30 uur.
LEESVRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Juf. Justine is dringend op zoek naar leesvrijwilligers voor de woensdag en de vrijdag. Er wordt
gezocht naar vrijwilligers om op woensdag en/of vrijdagvoormiddag van 8:35 tot 10:15u
te komen lezen met het 1ste en het 2de leerjaar.
We zoeken ook vrijwilligers die willen komen voorlezen op woensdag en/of vrijdag van
10:30u tot 11:30u bij onze kleuters . Ook onze anderstalige nieuwkomers zijn nog op zoek
een vrijwilliger die met hen wil lezen op woensdag van 10:30 tot 11:30.
Ken je iemand, zeg het door. Interesse? Meld je aan bij Juf. Justine in de zorgklas .
GEZOCHT : FRUITOUDERS
Fruitouders die op woensdagochtend om 8:30u fruit willen snijden voor de kinderen. Afspraak
in de eetzaal. Het werkje duurt ongeveer een half uurtje. De kinderen en leerkrachten zijn je
heel dankbaar voor je hulp! Wil je ons helpen, neem dan contact op met Nele in de zorgklas!

GEZOCHT : VRIJWILLIGER VOOR DE PRAATGROEP
We zijn op zoek naar een 2de vrijwilliger voor de praatgroep op dinsdagnamiddag. Spreek je
zelf goed Nederlands en heb je zin om dat ook aan andere mensen te leren of ken je iemand
die dat zou willen doen , neem dan zeker contact op met Nele in de zorgklas!

Klasnieuws :
16/11 K3 NAAR DE GAVERS
Op vrijdag 16 november gaan de kinderen van K3 naar de Gavers. Doe aangepaste
kledij aan en goeie schoenen. Vergeet je lunchpakket niet!
16/11 K1 : VERSE SOEP.
Op vrijdag 16 november is de verse soep voor de allerkleinsten van onze school.
Smakelijk K1 !
19/11 L3, L2 en L1 ZWEMMEN
Op maandag 19 november gaan de kinderen van L1, L2 en L3 zwemmen.
De kinderen van L3 moeten al om 8:20 u op school zijn want de bus wacht niet!
19/11 K3 NAAR KINDERBOERDERIJ.
Op maandag 19 november gaan de kinderen van K3 naar de kinderboerderij. Breng een
lunchpakket mee en vergeet niet om laarsjes en warme kledij aan te doen!
19/11 : L2 BIBLIOTHEEK
Op maandag 19 november gaan de kinderen van L2 naar de bibliotheek.
20/11 : L4a, L5a en L6a ZWEMMEN
Op dinsdag 20 november is er voor de kinderen van L4a , L5a en L6a zwemmen.
Vergeet je zwemgerei niet!
22/11 : L4 NAAR BIBLIOTHEEK.
Op donderdag 22 november is er voor de kinderen van L4 bibliotheek!

22/11 : K3 NAAR GAVERS .
Op donderdag 22 november gaan de kinderen van K3 naar de Gavers. Doe aangepaste kledij
en geschikte schoenen aan. Vergeet ook je lunchpakket niet!

Buurtnieuws :
GRATIS VOORLEESUURTJE IN BIBLIOTHEEK
Is je kind dol op verhaaltjes? Dan is er goed nieuws, want elke maand kan je genieten van
een voorleesuurtje in de hoofdbibliotheek van Kortrijk.
Wanneer : Zaterdag 17 november van 10:30u tot 11:30u voor kindjes tussen 4 en 6 jaar!

KUNSTENDAG
Zondag 18 november is er de kunstendag voor kinderen. Er zijn allerlei activiteiten rond kunst
te doen in de buurt.
Meer info op: www.kunstendagvoorkinderen.be

