Info
Kleuter
Maandag 5 november 2018
- Instapdag nieuwe instappers
Woensdag 7 november 2018
- Kleuterproject: 5-jarige kleuters
Dinsdag 27 november 2018
- Instapje+ om 8.40u. voor de 2,5- en 3-jarige kleuters
Lager
Maandag 5 november 2018
- Zwemmen: 2de, 3/4 en 4a
Maandag 12 november 2018
- Toneel: 1a + 1b
Woensdag 14 november 2018
- Danshappening om 13u30: 1ste en 2de leerjaar
Maandag 19 november 2018
- Auteurslezing in de bieb met extra uitleenbeurt van
boeken (boeken bieb meebrengen!): 2de leerjaar
Dinsdag 20 november 2018
- Toneel: 4de leerjaar
Kleuter en lager
Herfstvakantie van 29 oktober tot 4 november 2018
- Voor ingeschreven kinderen wordt er opvang
voorzien.
Vrijdag 23 november 2018
- Lokale verlofdag (geen school)

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?
Benieuwd naar de volgende activiteiten ?
Lees dan ...

Editie 8 : donderdag 25 oktober 2018

De vervelende bus!
Vrijdagmorgen kwamen de kinderen verwonderd en
nieuwsgierig op de speelplaats aan. Waarom stond er een
bus en waarom stond er “Vervelende bus” op? Er werd al
gegrapt dat we er de vervelende kinderen zouden insteken.
Maar het was een voorstelling voor de kleuters.
De ‘Vervelende bus’ was helemaal niet zo vervelend.
De kleuters werden opgehaald (door iemand die zich
dikwijls verveelde) aan een bushalte op de
kleuterspeelplaats.
Deze man bracht ze naar de bus die op de speelplaats van
de lagere school stond.
Ze hebben een half uur in de bus gezeten zonder te
vertrekken en zonder zich te vervelen.
In de bus hebben ze een filmpje gezien in de ramen van de
bus, net alsof je ergens stond te wachten in een straat.
Er gebeurde heel veel en ze wisten niet waar kijken.
De kleuters waren geboeid tot het einde en vroegen zich
na afloop af wanneer de bus nu zou vertrekken.

’t Centrum @ the movies
Vorige donderdag en vrijdag hebben
onze kleuters weer hun beste
beentje voorgezet. De films van
Mary Poppins, Annie, Grease en de
Lion King passeerden de revue.
Donderdag waren de grootouders
present. Zij werden na het optreden
verwend met koffie en gebak. Wij
willen hen ook danken voor hun
vrijwillige bijdrage. De ouders
hebben vrijdag kunnen genieten van
het optreden van hun kleine spruit.
Nadien waren er natuurlijk de
lekkere smoutebollen. In alle drukte
zijn de juffen vergeten foto’s te maken. Daarom een
oproep om eventuele foto’s door te mailen naar school
zodat we ze op de website kunnen plaatsen.
Ouders of grootouders die het optreden op dvd willen,
kunnen deze bestellen door het briefje onderaan in te
vullen.
-------------------------------------------------------------

Bestelbon DVD grootouderfeest
Prijs: 10 euro
Naam: ………………………………………………
Klas:………………………
(€10 cash te betalen bij afgifte van dit briefje)

