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1. Foto’s website.

- Jules schildert in instapklas – Jarigen en sfeerbeelden 1KA – Foto’s 2KA
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 25 oktober : fruitdag!
- Donderdag, 26 oktober ‘Oog voor Lekkers’ : kerstomaatjes!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar op maandag, 23 oktober. Vergeet jullie
zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.u00 naar Hoogstraten.
Donderdag, 26 oktober herfstfeest in de school. Start om 16u.00!
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van juf Rein en juf Angie (wijkschool) werken volgende week verder rond het thema
‘Herfstdieren’! Ze hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Hilde (instap) kijken uit naar het herfstfeest van donderdag en zij hoeven niets mee te
brengen.
- Juf Annabelle (1KA) en haar kleuters werken volgende week verder rond ‘Herfst’. De kleuters hoeven ook
niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Lief (12KB) werken nog een weekje verder rond het thema ‘Heksen’. Herfstvruchten
(kastanjes, eikels, noten,…) zijn welkom in de klas.
- De kleuters van juf Diane (2KA) griezelen nog een weekje verder in de klas. De kleuters hoeven niets mee
te brengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) en juf Christel (3KB) vinden griezelen wel fijn en zij gaan dit nog 1 weekje
verder doen. De kleuters hoeven niks mee te brengen.
4. Oprit tussen de school en het klooster.
Wij willen jullie met aandrang vragen om ’s morgens en ’s avonds als de school begint of uit is geen auto’s te
parkeren op de oprit tussen de school en het klooster. Het is rond die tijd heel druk met kleuters (meestal
met de fiets)! We hebben een mooie grote parking aan de overkant van de school waar veilig kan geparkeerd
worden. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
5. Medisch onderzoek.
Op dinsdag, 24 oktober is er medisch toezicht op de school voor de leerlingen van het 1ste leerjaar B.

6. Uitnodiging gezinsviering.

Parochiekern Sint-Lenaarts
GEZINSVIERING
Zondag 22 oktober 2017

Tijdens deze viering zetten we onze grootouders en alle andere ouderen, die jong van hart
zijn in de bloemetjes!
Kom meevieren. Jong en oud welkom!!!
Plaats: kerk van Veerle
Tijdstip: 9:30u

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

