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1. Foto’s website.

- Techniekdag kleuters – Regenboogsaté's, techniekdag en spelletjesronde in 3KA
- Tractor van Tom, spelen met tractors, verjaardag Sabine, openuurtje in instapklas
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 31 januari : pedagogische studiedag! Geen school (en ook geen opvang) voor onze kinderen!
- Donderdag, 1 februari ‘Oog voor Lekkers’ : kerstomaatjes!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar op maandag, 29 januari 2018. Vergeet jullie
zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van Juf Rein (wijkschool) werken volgende week rond het thema ‘Weerkalender en winterkledij’.
Ze hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Hilde (instap) werken volgende week rond ‘Cowboys’ en de kleuters mogen
verkleedmateriaal, boeken, spelletjes, … in verband met het thema meebrengen.
- De kleuters van juf Annabelle (1KA) starten volgende week met het verkleden en dansen. Wij zijn nog op
zoek naar verkleedkledij en hoeden. (naam vermelden a.u.b.)
- De kleuters van juf Angie (12KB) werken volgende week rond het thema ‘Carnaval’. De kleuters mogen
verkleedkleren, serpentines, maskers,... al wat carnaval gerelateerd is mee naar de klas brengen.
- Maandag is het hoogdag in de klas van juf diane (2KA), want Joske is eindelijk jarig... We maken zijn
lievelingseten dus de kleuters mogen een bordje en vork meebrengen en misschien een boterhammetje
minder voor 's middags. Ook een mooie tekening of grappig cadeautje weet Joske zeker te appreciëren.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken volgende week rond het thema ‘Goochelen’. Zij mogen maandag een
t-shirt meebrengen dat ze met textielverf mogen bewerken. Dit mag een oude t-shirt zijn (Hij moet nog wel
voor hen passen), eentje van mama of papa, ... Kleuters die een goocheldoos hebben mogen die meebrengen.
(Alles van naam voorzien a.u.b.)
- De kleuters van juf christel (3KB) werken volgende week ook rond het thema ‘Goochelen’. Wie thuis een
goocheldoos heeft, mag die mee naar de klas brengen. (naam vermelden a.u.b.)
4. Vlaaienslag ouderraad.
Graag willen we jullie herinneren dat de lekkere wafels, vlaaien, truffels, frangipane en appelcake geleverd
zullen worden op vrijdag 2 februari 2018. Jullie kunnen deze afhalen tussen 11.30 uur en 16.30 uur.
5. Carnavalstoet op vrijdag 9 februari
- Graag willen we nu al meegeven dat de traditionele carnavalstoet van de scholen uit Sint-Lenaarts ook dit
jaar weer zal doorgaan. Het vertrek is voorzien omstreeks 13.30 uur aan basisschool “In ’t Groen”. Daarna
pikken de leerlingen van de Schakel aan om tenslotte via de Leonardusschool het traject nogmaals te doen.
Onze school zal dus omstreeks 13.45 uur mee aansluiten bij de stoet.
Meer info over de viering van carnaval in een volgende nieuwsbrief!

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

