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schoolklap
Kalender vrije dagen
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 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)
di 17 december: oudercontact
vr 17 januari: toneel voor 2lj, 3lj en 4lj
ma 20 januari: SVS Kronkeldiedoe voor 1lj en 2lj
do 23 januari: ouderavond ‘op stap naar het 1ste lj’
do 30 januari: medisch consult voor 1A in de namiddag
do 06 februari: medisch consult voor 1B in de namiddag
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
do 05 maart: medisch consult voor 4A in de voormiddag
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
do 02 april: film voor 6lj

09 december 2019

Digitale piano gezocht !
Voor de opnames van een lied van het 1ste lj. kunnen we beroep doen op de muzikale
talenten van drie ouders. We zijn echter dringend op zoek naar een goede digitale
piano. Als we die één dag mogen lenen, dan kunnen we de opnames deze week nog
afwerken. Wie het instrument wil uitlenen geeft ons liefst snel een seintje
(secretariaat@olvasintkatarina.be)
Dank bij voorbaat!

Beste ouders,
We kregen heel wat fijne en enthousiaste reacties op de heropstart van het koor, met
de vraag of hiermee ook verdergaan. We hebben heel wat plannen met het koor en
voorzien om opnieuw te starten met repeteren eind januari. De repetities zouden dan
telkens op dinsdagmiddag van 12.40 tot 13.10 uur zijn.
Verdere info volgt!
juf Cathérine, juf Cindy en juf Sofie.
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klasklap
kleuter
CULTUUR VOOR 2de en 3de kleuterklas
Simone en Solange houden erg veel van schoenen en van orde.
Ze behandelen elk paar,in welke stijl of vorm ook, met de grootste liefde.
Elke schoen wordt opgepoetst en krijgt zijn plaats in de vele kasten en luiken van het décor.
Maar…naast een hoop schoenen hebben de dames ook erg veel fantasie !
Samen verzinnen ze ontelbare gekke situaties die hen soms ver van hun dagelijkse taken leiden.
SHOES, een voorstelling door theatre La tête à l’Envers
dinsdag 10 december om 10.00 u in zaal Daverlo

Op dinsdag 10/12 trekken de kleuters van het 2de en 3de kleuters te voet richting Daverlo om te genieten van deze
voorstelling. De toegangsprijs van €4 komt op de maandrekening van december.
juf Sylvie, juf Sarah, juf Orphée en juf HIlde

OV-klap
Kerstwandeling
Het oudercomité verwelkomt jullie op vrijdag 13 december in de winterbar.
Die gaat open vanaf 17u30. Voor iedereen met dorst, een goestingske of een hongertje.
Ook bij slecht weer zijn we open! De winst gaat naar de zorgboerderij en een stukje naar onze
sociale kas.

Aankopen school
Het oudercomité heeft flink wat gespaard de laatste tijd. Daarom schenken we 4000 euro aan de school.
Daarmee zullen vooral spullen worden aangekocht waar onze kinderen mee kunnen spelen bij regenweer, zoals een bak met
nieuwe strips, Kapla-blokken om te bouwen, een kast om alles in te bewaren … De zesdejaars zouden een soort uitleendienst
organiseren voor de andere kinderen en telkens ook checken of alle materiaal in goede staat wordt teruggebracht.

Activiteiten na de kerstvakantie:
Cultuuractiviteit voor peuters, kleuters, 1e en 2e leerjaar
Financiële actie in maart
1 maart: complimentendag
Veiling van oude kaarten begin mei
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Beste ouders,
Jullie weten dat we heel het jaar door op school aan ‘kwartierlezen’ doen.
Kan dit verder gezet worden in de vakantie?
Als motivatie voorzien wij hiervoor reminder om aan de frigo te hangen .
Misschien ligt er bij ingekleurde sneeuwballen een extra cadeautje onder de kerstboom?
Veel leesplezier in de kerstvakantie!!
De boekenwerkgroep
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