Nieuwsbrief
"Ouders en school werken samen!"
donderdag, 5 september 2019

schoolnieuws:
16/9 Oudercontact en vrijetijdsmarkt.
Wat?
Ouders en leerkrachten praten met elkaar.
Ouders maken kennis met het vrijetijdsaanbod in de buurt!
Wanneer? maandag, 16 september 2019 vanaf 16u.

Alles met de bal
Wanneer?
Wie?
Waar?
prijs ?

Van 17 sept. Tot 17 december ; elke dinsdag van 16u. tot 17u.
2de leerjaar, 3de leerjaar en 4de leerjaar.
Hier in onze sportzaal!
€17,50 of €3,50 met uitpas.

Woordatelier : conservatorium .
Wat?
Lessen woordatelier!
Waar?
Hier in onze school.
Wanneer? Elke dinsdag van 16:15u tot 17:15u.
Info ?
056/277880 of via conservatorium@kortrijk.be
Proefles : Woordatelier!
Wie?
Voor alle kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.
Wat?
Een uur lang toneel spelen.
Waar?
Gewoon op school. We verzamelen aan de trap op de speelplaats.
Wanneer? dinsdag, 10 september van 16:15u tot 17:15u.
Prijs?
Pas op :

De eerste les is gratis , je kan ook inschrijven voor de volgende lessen.
Wie al ingeschreven is moet ook aanwezig zijn!

Klasnieuws :
5/9 en 12/9 : Verse soep voor L6 en L5.
Wat?
Wat?
6/9

5 september: De kinderen van L6 drinken heel lekkere, gezonde verse soep
12 september : De kinderen van L5 drinken lekkere, gezonde soep.

L1, L2 en L3 : zwemmen.
wat?
zwemles
waar?
Lago zwembad Kortrijk.
wanneer? Op vrijdag, 6 september in de voormiddag!
Heb mee? Je zwemkledij en een handdoek.

9/9

K3 : buitenlesdag.
Wat?
Lessen gaan door in open lucht.
Wanneer? maandag, 9 september.
Heb mee? Aangepaste kledij en een lunchpakket!

10/9

L4b, L5b en L6b : zwemmen
wat?
zwemles
waar?
Lago zwembad Kortrijk.
wanneer? Op dinsdag, 10 september in de voormiddag!
Heb mee? Je zwemkledij en een handdoek.

12/9

K3 : buitenlesdag.
Wat?
Lessen gaan door in open lucht.
Wanneer? donderdag , 12 september.
Heb mee? Aangepaste kledij en een lunchpakket!

12/5

L5 naar bibliotheek.
Wat?
Bibliotheekbezoek!
Wanneer? Op donderdag 12 september in de namiddag.

Buurtnieuws :
Dit weekend : braderie
wat?
Braderie met gratis activiteiten (springkastelen, speleobox, optredens.
waar?
In het centrum van Kortrijk.
wanneer? vrijdag 6 september, zaterdag 7 september en zondag 8 september!

Zondagochtend : 75 jaar bevrijding van Kortrijk.
wat?
Grote ceremonie naar aanleiding van 75 jaar bevrijding
waar?
In het centrum van Kortrijk.
wanneer? zondagochtend 8 september.

