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1. Foto’s website.

- Verkleed fotoshoot, jarigen, carnaval, techniekdag en meneer directeur ‘in the picture’ 12KB – Onze sterke
directeur, sfeerbeelden, verjaardagen en carnaval in instapklas – Verjaardag en verkleden en spelen in 1KA
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 21 februari : fruitdag!
- Donderdag, 22 februari ‘Oog voor Lekkers’ : wortelen!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar op maandag, 19 februari 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 na de vakantie rond ‘Schilderen, knippen, kleven, tellen,
puzzelen....’. De kleuters mogen hun lievelingsspelletje meebrengen naar de klas.( naam vermelden a.u.b.)
- De kleuters van juf Hilde (instap) werken na de vakantie zonder thema.
- De kleuters van juf Annabelle (1KA) werken na de vakantie rond ‘Verkeer en politie’. Zij mogen
politiewagens, spelletjes, boeken,… i.v.m. dit thema meebrengen. (naam vermelden a.u.b.)
- De kleuters van juf Angie (12KB) en juf Diane (2KA) werken na de vakantie zonder thema.
- De kleuters van juf Katia (3KA) verdiepen zich na de vakantie nog een laatste week in ‘de kunst van het
goochelen’. Ze hoeven niets mee te brengen.
Wij zijn voor onze klas op zoek naar allerlei plastieken en kartonnen bekers om mee te bouwen in de
bouwhoek. Hebben jullie thuis nog restjes stof of bekers die je niet meer nodig hebt liggen, dan mag je die
aan juf Katia bezorgen. Alvast bedankt!
- De kleuters van juf Christel (3KB) werken na de vakantie rond ‘Ruimte, het heelal’. Zij mogen materiaal
i.v.m. dit thema meebrengen. (naam vermelden a.u.b.)
4. Winterparty ouderraad.
Op zaterdag, 24 februari zal onze ' winterparty' doorgaan! (Meer info via affiches, flyers en fb)
Kaarten zijn te verkrijgen bij alle leden van de ouderraad!
Ook kan u kaarten kopen op school op volgende data : - woensdag 21 Februari '18 van 11.30 -12.30 u
en vrijdag 23 Februari '18 van 15.00- 16.00 u. Hopelijk tot dan! De ouderraad.
5. Verzekering leerlingenvervoer.
Tot nu toe vroegen we om op ons secretariaat een papier te komen handtekenen als u met uw wagen leerlingen
van onze school vervoerde naar één of andere activiteit. Dit is in de toekomst niet meer nodig. De briefjes
die u van de leerkrachten krijgt en waarbij u zich kandidaat stelt om kinderen te vervoeren, volstaan.
Vergeet niet om deze briefjes te voorzien van een handtekening!
6. Verloren voorwerpen.
Op de kast in de inkomhal liggen een hoop verloren voorwerpen. Neem nog even een kijkje want in de vakantie
wordt alles opgeruimd! Alvast bedankt!
Een prettig krokusverlof!
Het schoolteam.

