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1. Foto’s website.
- Auteurslezing 2de lj – Kleuters bezoeken de politie - Verjaardag Tiz, sfeerbeelden en bezoek politie (instap)
3KA geeft een complimentje
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 7 maart : fruitdag!
- Donderdag, 8 maart ‘Oog voor Lekkers’ : druiven!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar op maandag, 5 maart 2018. Vergeet jullie
zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.
- Omdat juf Rein (wijkschool) ziek is zal juf Ellen de volgende 2 weken de klas overnemen. De kleuters
werken nog een weekje verder rond ‘Letters en cijfers’. Zij hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Hilde (instap) werken volgende week nog even verder rond ‘Politie’. Het politiemateriaal
blijft nog een weekje in de klas.
- De kleuters van juf Annabelle (1KA)werken volgende week rond ziek zijn. Wie wil mag zijn dokterstasje
meebrengen. (naam vermelden a.u.b.) Ook lege kartonnen doosjes van medicatie zijn welkom!
- De kleuters van juf Lief (12KB) werken volgende week nog verder rond ‘Voertuigen’. Zij hoeven niets mee te
brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) werken nog verder rond ‘Dino’s’ Zij mogen kleine doosjes mee naar de klas
brengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) en juf Christel (3KB) werken verder rond het thema ‘cijfers’. Ze hoeven
niets mee te brengen.

Bedankt aan alle chauffeurs die onze kleuters vorige vrijdag veilig naar het politiebureau
gebracht en gehaald hebben!

z.o.z.

4. Sponsorbrieven.
Bijna is het weer zover. Ons jaarlijks schoolfeest. Naar jaarlijkse gewoonte richten wij ook weer een tombola
in. De kinderen krijgen een brief mee naar huis waarin wij een oproep doen voor tombolaprijzen. Misschien
kennen jullie iemand met een eigen zaak of hebben jullie een eigen zaak of werken jullie ergens waar ze wel
wat prijsjes kunnen missen en willen jullie deze brief aan hen bezorgen. Alvast bedankt!
5. Afscheid juf Chris.
Beste collega’s, liefste kinderen,
Dank jullie wel voor het lekkere ontbijt !
Dank jullie wel voor het mooie lied met de prachtige tekeningen !
Dank jullie wel voor alle mooie dansjes en knutselwerkjes !
Dank jullie wel dat ik jullie juf mocht zijn al die jaren !
Dank jullie wel lieve collega's voor de mooie herinneringen en de fijne tijd samen !
Juf Chris

6. Bednet.
Vrijdag, 9 maart 2018 is de derde Nationale Pyjamadag van Bednet. En onze school doet mee. Want Bednet
zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met
hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, tonen we dat we de zieke kinderen en
jongeren steunen en maken we Bednet meer bekend. Zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen.
Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 9 maart? Dat zouden we alvast fijn vinden. Hebt u vragen
over deze ludieke actie? Contacteer dan gerust de school.
www.bednet.be/pyjamadag

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

