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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)
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
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: boomplanting “twaalfjarigenbos” in Tillegembos voor 6lj
do 05 maart: medisch consult voor 4A in de voormiddag
ma 09 maart: medisch consult voor 4B in de voormiddag
vr 06 maart: schoolbezoek aan LTI voor 6lj
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
Studie
De studie op dinsdag 21 januari 2020 gaat WEL door.

16 december 2019

Verloren voorwerpen
Alle verloren voorwerpen liggen op een tafel in de inkomhal.
Gelieve even te kijken of er niets van uw zoon/dochter tussen zit aub!
Voor de Kerstvakantie bezorgen we alle overgebleven spulletjes aan een goed doel.
Alvast bedankt voor de medewerking.

klasklap
kleuter
3KA/3KB

Overal waar we kijken fonkelen de kerstlichtjes en klinkt er
kerstmuziek. Dus hoogtijd om onze handen uit de mouwen te
steken om 2019 stijlvol af te sluiten.
juf Orphée en juf Hilde
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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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