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schoolklap
woensdag 16 oktober
pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln.
Kalender vrije dagen
Herfstvakantie van maandag 28 oktober 2019 t.e.m. vrijdag 01 november 2019
maandag 11 november 2019: Wapenstilstand = vrijaf
vrijdag 22 november 2019: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
Kerstvakantie van maandag 23 december 2019 t.e.m vrijdag 03 januari 2020
vrijdag 31 januari 2020: facultatieve verlofdag
maandag 03 februari 2020: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
Krokusvakantie van maanda g 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)
di 22 oktober: medisch consult voor de restgroep van het 6lj in de voormiddag
do 24 oktober: film voor 1lj
di 05 t.e.m. vrij 08 november: Kemmelklassen voor het 6de lj.
di 10 december: toneel voor 2K en 3K
vr 17 januari: toneel voor 2lj, 3lj en 4lj
ma 02 maart: eersteklasconcert voor 1lj
do 12 maart: film voor 5lj
do 02 april: film voor 6lj

14 oktober 2019

Kennismakingsmoment peuterklas
Aan elk instapmoment gaat een kennismakingsmoment vooraf.
Hierbij alvast het overzicht, dat u ook op de website kunt
terugvinden:
- dinsdag 17 december 2019 voor de instappers op 06/01/2020
- dinsdag 28 januari 2020 voor de instappers op 03/02/2020
- dinsdag 18 februari 2020 voor de instappers op 02/03/2020
- dinsdag 31 maart 2020 voor de instappers op 20/04/2020
- dinsdag 19 mei 2020 voor de instappers op 25/05/2020
Je bent welkom, samen met je peutertje, van 10u30 tot 11u30
U krijgt hiervoor ook nog een uitnodiging per mail enkele weken vooraf.
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BERICHT van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo
Beste ouders
op maandag 14 oktober geven we graag wat meer info rond de voorbereiding en het verloop van de eerste communie. Deze infoavond vindt plaats om 20u in de eetzaal van de school.
Wil je nadien je kind al inschrijven voor de eerste communie, dan kan dit!
Breng hiervoor alle doopgegevens (datum, plaats, ...) mee die te vinden zijn in het trouwboekje of de christelijke
ID-kaart.
Tot dan!
De Pastorale Eenheid van Sint-Trudo

OV-klap
5 oktober: dag van de leerkracht
Op vrijdag 4 oktober werden de leerkrachten van het Katrientje even verwend door enkele
leden van het oudercomité. De leraarskamer werd versierd en voor iedereen was er een
doosje met heerlijke thee en een zakje met verse koekjes. Tussen de middag konden de
leerkrachten die dat wensten zich laten masseren op de zolder. Er was keuze tussen een
hand- en hoofdmassage. Bedankt aan Ilse en haar ploeg die deze verwennerij realiseerden!

Voor de agenda:
2e

vergadering oudercomité: MAANdag 14 oktober om 20u in de refter
Spelletjesnamiddag ism speelgoedwinkel Neverland: ZONDAGnamiddag 3 november
(=2e weekend van de herfstvakantie)
- Voor iedereen die graag spelletjes speelt, groot en klein!
- Met speluitleg van begeleiders van Neverland
- Info en inschrijvingen in Kijk op de Week van volgende week!
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