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03/02/2022

Veldstraat 168
8500 Kortrijk
056/22 66 39

Ziek? Te laat?
Bel ons op!
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school

Beste ouder
Beste leerling
Beste kleuter

Ken je de vroege vogels?
De vroege vogels helpen ons om op tijd op school te zijn.
Je zal ze vanaf nu dikwijls zien op school en in de nieuwsbrief.
Ze geven ons kleine tips om elke dag op tijd op school te zijn.
Want wie op tijd op school is, moet niks van de dag missen!
Dat is fijn voor groot en klein.
Vanaf volgende week maandag trekken de vroege vogels de
stiptheidsactie op school.
Ze zullen elke dag de laatkomers noteren. Op het einde van de week
hebben ze een verrassing voor de klas zonder laatkomers.
Vlieg je ook mee met onze vroege vogels?

mevrouw Els en mevrouw Marieke
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Schoolnieuws
De laatste donderdag 24/02 voor de Krokusvakantie zijn er
oudercontacten.
Op dit moment weten we nog niet of deze live kunnen doorgaan.
Als de oudercontacten niet live kunnen doorgaan, zal dit opnieuw
digitaal gebeuren.
We hopen hier tegen volgende week meer duidelijkheid over te
hebben.
WIE: iedereen
WAT: verloren voorwerpen
=> raakte je iets kwijt, kom kijken in de verloren voorwerpenstand
WANNEER: vrijdag 04/02
WAAR: inkom kant Groeningelaan

Klasnieuws
WIE: L2
WAT: bibbezoek
WANNEER: vrijdag 04/02
WIE: L5
WAT: zwemmen
WANNEER: dinsdag 08/02
WIE: L1/L2/L3
WAT: zwemmen
WANNEER: woensdag 09/02
WIE: L6
WAT: bezoek Gusco Plein
WANNEER: dinsdag 08/02
WIE: L2
WAT: buiten-speel-namiddag in De Wildernis
=> zorg voor speelkledij en stevige schoenen
WANNEER: dinsdag 08/02
WIE: K3
WAT: buitenlesdag
=> voorzie lunch, stevige schoenen en warme kledij
WANNEER: donderdag 10/02
WIE: L4
WAT: bibbezoek
WANNEER: donderdag 10/02
Vroege vogels
weten dat de
poorten om 8:33
sluiten.

donderdag 24/02/'22:
rapporten en oudercontacten
kleuter en lager

maandag 28/02/'22
t..e.m. zondag 06/03/'22:
Krokusvakantie

