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schoolklap
Kalender vrije dagen
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
vr 06 maart: schoolbezoek aan LTI 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

13 januari 2020

Beste ouders,
Wij haalden met onze vakantiekrantjes het mooie bedrag op van € 266!
Wij willen jullie dan ook hartelijk danken voor jullie warme bijdrage.
Het bedrag werd overgemaakt aan Feestvarken vzw.
Hieronder vindt u een link naar hun website. Daar kunt u zien wat deze vzw doet.
Vriendelijke groeten,
Meneer Ewout, meneer Kenneth, meneer Bavo en meneer Robin
https://feestvarkenvzw.be/

Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Vrijdagvoormiddag 10/01 kwamen gekke professoren tijdens de lesuren op bezoek voor het verzorgen van een spannende kick-off voor de naschoolse cursus.
Mad Science start op 27-01-2020 een cursus op OLVA Katrientje. Alle kinderen die
een flyer mee naar huis krijgen kunnen zich hiervoor inschrijven. Tijdens deze cursus
gaan kinderen aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60 minuten en starten 15
minuten nadat de school uit is. https://magazine.mad-science.nl/belgie#
Wij willen benadrukken dat dit gaat over een naschoolse activiteit.
Dit is vrijblijvend.
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Info ivm de schoolmenu
Alle info ivm de schoolmenu’s kan je terugvinden op de website van de school.
De lijst met allergeneninformatie staat in de rubriek “Kijk op de Week”
De weekmenu’s met de allergenennummertjes staan in de rubriek PRAKTISCHE INFO, onder het tabblad “Menu”

Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen.
Wij zamelen gebruikte batterijen in en sparen op die manier punten.
Per kilo gebruikte batterijen ontvangen wij van Bebat 1 punt.
Helpen jullie mee?
De batterijen mag je deponeren in de ton in de inkomhal.

Ook lege cartridges mag je op onze school komen afgeven.
Inktpatronen worden verbruikt in printers en faxmachines, zowel thuis als in bedrijven. Vele
van deze cartridges kunnen echter worden hervuld en herbruikt. Helpen jullie de lege cartridges mee in te zamelen?
Cartridges kunnen in de inzameldoos in de inkomhal gedeponeerd worden.

OV-klap
Opbrengst kerstbar
De kerstbar bracht 400 euro op. We schonken dit bedrag integraal aan de zorgboerderij.

Activiteiten na de kerstvakantie:
Eerstvolgende vergadering voor de leden: maandag 10 februari om 20u in de eetzaal
Cultuuractiviteit voor peuters, kleuters, 1e en 2e leerjaar: zondagnamiddag 15 maart
Complimentendag: 1 maart
Veiling van oude kaarten: vrijdagavond 8 mei
Schoolfeest: zaterdagnamiddag 9 mei
Ontbijt: zondagmorgen 28 juni
Cultuuractiviteit zondagnamiddag 15 maart:
Schrijf alvast deze datum in jullie agenda! Van 14u30 tem 17u30 toveren we de school om in een heus speeldorp.
Er zullen ook 2 voorleesmomenten zijn. Alle peuters, kleuters en kinderen van het 1e en 2e leerjaar zijn welkom
samen met hun ouders. De mensen van Skriewer helpen ons bij de organisatie.
Wie al eens wil piepen: https://www.skriewer.be/ te
mmen, losgeslagen,
De oudere kinderen moeten nog even wachten tot het najaar: voor hen is er dan weer een superleuke 2
Halloweenfuif.

