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1. Foto’s website.

- Verjaardagen, sfeerbeelden, Warmste week 1KA – Nieuwe kleuters en, sfeerbeelden instapklas
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 17 januari : fruitdag!
- Donderdag, 18 januari ‘Oog voor Lekkers’ : appelen!
- Laatste keer zwemmen voor de leerlingen van het 2de leerjaar op maandag, 15 januari 2018. Vergeet
jullie zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.u00 naar Hoogstraten. Vanaf maandag, 22 januari
starten de zwemlessen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar!
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van juf Rein en juf Angie (wijkschool) werken nog een week verder rond ‘Kikker in de kou’. Zij
hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Hilde (instapklas) werken een weekje zonder thema. Zij hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Annabelle (1KA) gaan volgende week werken rond ‘Kleuren’. Zij krijgen een apart briefje
mee naar huis.
- Juf Lief (12KB) en haar kleuters winteren nog een weekje verder. Zij hoeven ook niets mee te brengen.
- Volgende week trekken de kleuters van juf Diane (2KA) de van Noord naar Zuid. Wie knuffels, spelletjes of
boeken heeft rond Noord- of Zuidpool mag dit meebrengen naar de klas. (naam vermelden a.u.b.)
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken volgende week verder rond het thema ‘Verrassende proefjes met
kleur’. Zij hoeven niets mee te brengen.
- Juf christel (3KB) en haar kleuters werken volgende week nog verder rond ‘Kleuren’. Zij hoeven niets mee
te brengen.
4. Vlaaienslag ouderraad.
Nu de vakantie weer voorbij is, willen we jullie herinneren aan onze jaarlijkse vlaaienslag van 2 februari
2018. Gelieve de bestellijst + het geld in een gesloten enveloppe ten laatste op maandag 22 januari 2018
aan de juf/meester te bezorgen. Zo kunnen wij tijdig de bestellingen plaatsen. Alvast bedankt! Vergeet
zeker jullie telefoonnummer niet in te vullen!
5. Ouderraad organiseert: WINTERPARTY 25 FEBRUARI 2018.
Is het babbeltje aan de schoolpoort vaak te kort? Of geraken jullie daar gewoonweg niet?
Heeft u zin in een babbeltje aan de toog of een dansje op de dansvloer?
De ouderraad heeft de oplossing! Noteer alvast 25 FEBRUARI ’18 in uw agenda. Dan organiseren we voor de
derde keer een fijn feestje in feestzaal L’Artisjok. Meer info volgt of kan u vinden via FB. Degenen die er al
een keertje bij waren, kunnen het alvast bevestigen: we maken er een memorabele avond van . Hopelijk tot
dan!
6. Mega-spelenpaleis.
Op maandag, 15 januari gaan de leerlingen van het 2de leerjaar sporten naar de sporthal in Brecht. Dit
zal doorgaan van 9u.15 tot 11u.30. De leerlingen dragen die dag de sportkleding van de school en nemen
sportschoenen met kleurvaste zolen mee. Dit is een sportactiviteit van de Stichting Vlaamse Schoolsport.
Deze activiteit kost € 3 en komt op de volgende schoolrekening.
Een prettig weekend! Het schoolteam.

