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schoolklap
maandag 03 februari 2020
pedagogische werkdag
= vrijaf voor de lln.

Kalender vrije dagen
Krokusvakantie van maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020
Paasvakantie van maandag 06 april t.e.m. vrijdag 17 april 2020

Kalender klas/schoolactiviteiten (verdere info via klasklap en/of Gimme)
do 06 februari: medisch consult voor 1B in de namiddag
woe 12 februari: schoolbezoek aan IMB voor 6lj
do 13 februari: medisch consult voor de restgroep van het 1lj in de namiddag
zo 16 februari: voorbereiding eerste communie “Speurneuzen in de kerk”
do 20 februari: medisch consult voor 1lj in de namiddag (vaccinatie)
do 20 februari: SVS Alles met de bal voor 3lj en 4lj
ma 02 maart: eersteklasconcert voor 1lj
woe 04 maart: schoolbezoek aan LTI voor 6lj
do 05 maart: medisch consult voor 4A in de voormiddag
vr 06 maart: boomplanting “twaalfjarigenbos” in Tillegembos voor 6lj
ma 09 maart: medisch consult voor 4B in de voormiddag
do 12 maart: film voor 5lj
do 12 maart: Forum 4 “Warme School”
zo 22 maart: instapviering eerste communie
woe 25 maart: open-deur-dag kleuter

03 februari 2020

do 02 april: film voor 6lj
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Beste ouders,
De tv-zender VIER werkt aan een nieuw programma “Leef!”
Hierbij wordt gedurende enkele dagen het dagelijks leven van een gezin gevolgd.
Een onderdeel van dat dagelijks leven is het afzetten en ophalen van kinderen aan school.
Het gezin van een leerling van het 2de leerjaar werkt mee aan dit programma, en in dat verband zal een tv-ploeg
volgende week enkele opnames maken op school.
De opnames zullen plaatsvinden op dinsdag 4 februari in de late namiddag, en op donderdagochtend 6 februari.
De focus ligt natuurlijk op de betrokken leerling, maar ook leerkrachten en kinderen zullen hierbij in beeld kunnen
komen.
De kans dat dit gebeurt bij de leerlingen van de betrokken klas is groter, en daarom hebben we aan de ouders van
die leerlingen gevraagd of ze bezwaar hebben.
We vinden het echter belangrijk dat iedereen op de hoogte is van die opnames.
Met vragen mag u zich steeds richten tot de directie.
Vriendelijke groet,
Herman Vervaeke Jo Vandenberghe
directeur
pedagogisch directeur

lager
4A/4B

Beste (groot)ouders
wij zijn volop bezig met het thema 'België'. Hierin gaan de kinderen in groepjes op zoek naar
bezienswaardigheden, toffe plekjes, lekkernijen.... in de verschillende provincies.
Dit willen ze graag aan jullie voorstellen op een vakantiesalon!
Jullie zijn welkom op vrijdag 7 februari van 14u tot 15u om een kijkje te komen nemen.
Indien je vrij bent, ben je welkom!

2

