Nieuwsbrief
"Ouders en school werken samen!"
donderdag , 29 november 2018

Schoolnieuws :
3/12 EN 4/12 HUISWERKKLAS TOT 17U.
Op maandag 3 december en dinsdag 4 december is er voor de kinderen die ingeschreven
zijn huiswerkklas tot 17u.

4/12 SINTERKLAAS OP SCHOOL !
Op dinsdag 4 december komt Sinterklaas naar onze school! Mama's en papa's mogen om
8.30u voor één keer mee met de kinderen op de speelplaats.
Daarna gaan we met zijn allen naar het park! Wat er dan komt zien jullie wel op 4 december!

6/12 KLASFOTO'S MEE NAAR HUIS !
Op donderdag 6 december zullen de kinderen de klasfoto's mee krijgen naar huis!
Laat je klasfoto niet in je boekentas slingeren!

Klasnieuws :
30/11 K2 EN K3 NAAR DE GAVERS .
Op vrijdag 30 november gaan de kinderen van K2 en K3 naar de Gavers. Doe
aangepaste kledij en schoenen aan en breng zeker ook een lunchpakket mee!

3/12 : L1, L2 EN L3 ZWEMMEN.
Op maandag 3 december is er voor de kinderen van L1, L2 en L3 zwemmen.
Voor L3 vertrekt de bus al om 8:20u. Wees stipt op tijd en vergeet je
zwemgerei niet!

3/12 : L1 BIBLIOTHEEK
Op maandag 3 december gaan de kinderen van L1 naar de bibliotheek.

4/12 L5A EN L6A : ZWEMMEN
Op dinsdag 4 december gaan de kinderen van L5A en L6A zwemmen.
Goeie wandelschoenen zijn nodig want er zal moeten gestapt worden.

5/12 K2, K3 EN WERELDKLAS : FILM !
Op woensdag 5 december gaan de kinderen van K2, K3 en de wereldklas naar de film
Sinterklaas en de wakkere nachten'. Dat wordt zeker spannend!

6/12 L4B : NAAR SINT-CAROLUS
Op donderdag 6 december gaan de kinderen van L4b naar het rust-en verzorgingstehuis
Sint-Carolus voor een Sint en Piet activiteit. Ze gaan er zingen, toneelspelen, koken en
spelletjes spelen met de bejaarde mensen. Het wordt hartverwarmend!

Buurtnieuws :
6/12 , 13/12 EN 20/12 : DE KINDERPRAAT
Heb je zin om te praten met andere ouders? Wil je graag spelen met je kind?
wie? : ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar.
wanneer? : Elke donderdag van december om tussen 9 en 11 uur. (6 , 13 en 20 dec.!)
waar? : Deelfabriek , Damastweverstraat 1 , 8500 KORTRIJK
wat? : ouders ontmoeten, spelen met je kind, gezellig koffie drinken, praten over ervaringen,
leuke activiteiten.

