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schoolklap
vrijdag 31 januari 2020
facultatieve verlofdag
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 30 januari: medisch consult voor 1A in de namiddag
do 30 januari: bezoek Uitkerkse Polders voor 2lj

27 januari 2020

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
do 02 april: film voor 6lj
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klasklap
kleuter
2KA/2KB “Dag lieve vriendje in mijn spiegeltje..........
”
Deze week en ook volgende week werken we rond het thema Mijn lichaam!!
Wie een klein spiegeltje heeft mag dit meebrengen naar de klas!
grts juf Sylvie en juf Sarah

lager
Hoi aan iedereen uit het eerste tot en met het zesde leerjaar,
we zijn klaar voor weer heel wat zang en fun! We zingen elke week op dinsdag over de middag
van 12.40 uur tot 13.10 uur. We vliegen erin vanaf dinsdag 4 februari. Je hoeft je niet in te
schrijven, we komen alle kinderen die willen meezingen halen op de speelplaats.
De eerste keer kun je even proeven en als je het leuk vindt, dan is het de bedoeling dat je elke
week komt meezingen. Wij hebben er alvast zin in!
Muzikale groetjes,
juf Sofie, juf Cathérine en juf Cindy

Geen studie
Wanneer er vergadering is voor de leerkrachten, of wanneer er oudercontact is, gaat de studie NIET door.
De kinderen kunnen dan wel naar de opvang. Ook in de laatste week van het schooljaar is er geen studie.
Hier nogmaals een overzicht van de dagen waarop er dus GEEN studie is:

maandag 16 maart 2020

dinsdag 28 april 2020

donderdag 14 mei 2020

donderdag 11 juni 2020

dinsdag 23 juni 2020

donderdag 25 juni 2020

maandag 29 juni 2020

2A/2B Beste Ouders,
Op donderdag 30 januari gaan we met het 2de leerjaar op daguitstap naar de Uitkerkse polder.
Dit in het kader van ons Wero-thema, vogels in de winter.
We zijn terug op school om 16u. Voor het vervoer zijn we op zoek naar vrijwillige ouders,
grootou ders,….. die ons willen brengen en ophalen.
mvg meester Maxime en meester Wouter
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