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Ziek? Te laat?

Bel ons op!
 
 

NIEUWSBRIEF
13/10/2022

 

Beste ouder
Beste leerling
Beste kleuter

OudercontactOudercontactOudercontact
27/1027/1027/10

Over 2 weken is het alweer herfstvakantie.
Tijd om samen met de klasleerkracht van je kind te bespreken hoe
de eerste 2 maanden van het schooljaar zijn verlopen.

Dit doen we op het oudercontact donderdag 27/10.
In bijlage zit een brief waarop je de uren kan vermelden waarop je
naar het oudercontact kan komen.
Vul deze brief goed in en geef hem zo snel mogelijk terug mee
met je kind.
Maandag 24/10 zal je het definitieve uur van afspraak krijgen via
de agenda/mapje van je kind.
Alvast tot op het oudercontact!

mevrouw Els en mevrouw Marieke

meer foto's op demeer foto's op demeer foto's op de
website!!!website!!!website!!!

Buitenlesdag K3Buitenlesdag K3Buitenlesdag K3



do 27/10
van 16u10 tot 19u30
oudercontact en rapport

ma  31/10 t.e.m. vr 04/11
herfstvakantie

vr 11/11
wapenstilstand, geen school

   
oktoberoktoberoktober

 

WIE: L4
WAT: zwemmen
         => zwemgerief in een sportzakje
WANNEER: dinsdagvoormiddag 18/10

WIE: L1/L2/L3
WAT: zwemmen
         => zwemgerief in een sportzakje
WANNEER: woensdag 19/10

Klasnieuws 

Schoolnieuws 

WIE: K2
WAT: buitenlesdag in de Gavers
          => zorg voor goede schoenen
          => ganse dag = lunch nodig!
WANNEER: dinsdag 18/10

WIE: iedereen
WAT: Zorg voor het milieu
          Gebruik een brooddoos om je lunch te verpakken. 
          Dit zorgt voor minder afval en is goedkoper.
          Let er dan wel op dat je de boterhammen in de doos 
          toch niet extra gaat inpakken in aluminiumfolie 
          of plastiek.

WIE: K3
WAT: buitenlesdag in de Gavers
          => zorg voor goede schoenen
          => ganse dag = lunch nodig!
WANNEER: vrijdag 14/10

WIE: L1-L6  (enkel wie vooraf heeft ingeschreven!!!)
WAT: Veldloop Wevelgem
WANNEER: woensdagnamiddag 19/10 om 13u

ResultatenResultatenResultaten
veldloopveldloopveldloop   

Saran L6: 5deSaran L6: 5deSaran L6: 5de   
Said Hassan L6: 4deSaid Hassan L6: 4deSaid Hassan L6: 4de
Jamari L5: 3deJamari L5: 3deJamari L5: 3de
   

WIE: L3
WAT: naar de kinderboerderij
          => zie brief in bijlage
WANNEER: vrijdag 14/10


