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1. Foto’s website.

- Kikker in de kou, Kerstmis, turnen, verjaardag juf Rein, kerstdrink wijkschool – Megaspelenpaleis 2de lj –
Meters en peters 6de-3de lj
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 17 januari : fruitdag!
- Donderdag, 18 januari ‘Oog voor Lekkers’ : peren!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar op maandag, 22 januari 2018. Vergeet jullie
zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.u00 naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van juf Rein en juf Angie (wijkschool) werken volgende week rond het thema ‘O, wat is het
buiten koud’! Zij gaan werken rond winterkledij en weerkalender. Wie thuis boeken of spelletjes heeft rond
dit thema mag dit meebrengen. (naam vermelden a.u.b. )
- De kleuters van juf Hilde (instap) werken ‘zonder thema’ volgende week. De kleuters krijgen een brief mee
met wat uitleg hierover.
- Juf Annabelle (1KA) en haar kleuters werken nog een laatste weekje met kleurtjes. Ze hoeven niets mee te
brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) werken verder rond het thema ‘Noord en zuidpool...’. Ze moeten niets
meebrengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken een laatste week rond het thema ‘Verrassende proefjes met
kleuren’. Op maandag gaan we ‘Regenboogsaté's’ maken. De kleuters mogen een of meerdere stukken fruit of
groenten in 1 van de kleuren van de regenboog meebrengen. (rood - oranje - geel - groen - blauw - paars)
- De kleuters van juf christel (3KB) werken volgende week nog verder rond ‘Spelen met kleuren’. Zij hoeven
niets mee te brengen.
4. Vlaaienslag ouderraad – laatste oproep.
De ouderraad wil jullie alvast bedanken voor de verkoop van de wafels, vlaaien, truffels, frangipane en
appelcake. Deze zullen geleverd worden op vrijdag 2 februari 2018. Had je nog graag besteld, dan is
maandag 22 januari 2018 jullie allerlaatste kans. Bezorg je bestellijst en het geld in een gesloten enveloppe
aan de juf/meester. Alvast bedankt!
5. Rechtzetting: WINTERPARTY 24 FEBRUARI 2018.
In de vorige nieuwsbrief stond winterparty op 25 februari maar dit moet zaterdag, 24 februari zijn!

6. Gezinsviering Parochiekern St-Lenaarts.
Maria-Lichtmis wordt gevierd met kaarsen en pannenkoeken, maar voor ons is het die dag feest met Jezus.
Hij is ons licht. Kom meevieren, samen met de kindjes die vorig jaar gedoopt werden in de kerk (Veerle) om
9u.30.

Invulstrook vervoer Politiekantoor Brecht.
Mama, papa, grootouders van ………………………………………………………………………….. klas ……………………………….
kunnen op vrijdag, 23 februari kleuters een en weer brengen.
0 Kan heel de voormiddag rijden
0 Ik kan om 8u.30 rijden : groep 1
0 Ik kan om 9u.45 rijden : wegbrengen groep 2 en terugbrengen groep 1
0 Ik kan om 11u.15 rijden : terugbrengen groep 2
0 Ik kan om 13u.30 rijden : wegbrengen groep 3
0 Ik kan om 14u.45 rijden : terugbrengen groep 3
Handtekening ouder of grootouders : ………………………………………………………………………………………
Nummerplaat auto : ………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Bezoek nieuw politiekantoor te Brecht.
Op vrijdag, 23 februari brengt heel de kleuterschool een bezoekje aan het nieuwe politiekantoor te Brecht.
Wij willen hiervoor een beroep doen op
vrijwillige ouders/grootouders die kleuters
kunnen wegbrengen en ophalen.
Planning voor het bezoek:
Van 9u.00 tot 10u.00 : groep 1 : 2KA en 12KB
Van 10u.15 tot 11u.15 : groep 2 : instap en 1KA
Van 13u.45 tot 14u.45 : groep 3 : 3KA, 3KB en
wijkschool.
Wie die dag kan rijden mag bovenstaand
briefje invullen en bij Sabine (secretariaat)
binnenbrengen. Vergeet zeker niet je
nummerplaat in te vullen. We hebben die nodig
voor de verzekering. Alvast bedankt!
8. Laatste schooldag juni (vr. 29 juni 2018).
Om alvast in uw nieuwe agenda te noteren en hiermee rekening te houden in uw planning …
Dit schooljaar eindigt de school op vrijdag 29 juni om 12.05 uur. Dat betekent dat de (leerplichtige) kinderen
in de ochtend nog gewoon aanwezig moeten zijn. We voorzien die ochtend nog een aantal afsluitende
activiteiten zoals: onze slotbezinning, het vieren van de jarigen van de maand juni, het uitdelen van de
rapporten en een lekkere verrassing. De ouders/grootouders kunnen de kinderen om 12.05 ophalen.
Een prettig weekend!
Het schoolteam.

