Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Openluchtklassen vijfde leerjaar
Op maandag 23 september vertrekken wij, de
leerlingen van het vijfde leerjaar, op openluchtklassen
naar Brugge.
We zijn helemaal klaar om daar een nieuw avontuur te
beleven.
We gaan onder andere naar de Ijzertoren en echte
loopgraven bezoeken in de Dodengang in Diksmuide.
Klinkt akelig he!? Maar we gaan ook minder akelige
dingen doen zoals zwemmen, bowlen, met een gids naar
het Zwin, de stad Brugge bezoeken en er een
boottocht maken.
We zijn aan het aftellen. Nog 5 dagen!
De meester en de juffen maken veel foto’s van ons dan.
Wil je die bekijken? Kijk dan op onze website. Elke dag
staan er nieuwe op!
Hopelijk wordt het reuzefijn!
Groetjes,
Elizan en de kids van 5A en 5B
Kinderraad
Sinds deze week is de kinderraad terug actief. Na een
korte verkiezing in alle klassen werd de kinderraad
samengesteld. Per klas werd 1 kind verkozen om erin te
zetelen.

1A: Janae, 1B: Axel, 2A: Jehan, 2B: Romaysa, 3A: Dean,
3/4: Lilya, 4A: Ola, 5A: Ilario, 5/6: Timo en 6A: LeeRoy
Zij verzamelen ideeën van kinderen van onze school om
dingen te verbeteren, te vernieuwen, te veranderen, te
verplaatsen, te … Deze ideeën worden besproken door
hen tijdens echte vergaderingen.
Na elke vergadering worden de besluiten en voorstellen
aan de directeurs, de juffen en meesters voorgelegd.
De leden van de kinderraad brengen ook verslag uit aan
hun klasgenoten. Hier gaan we dan allemaal samen mee
aan de slag.

Info
Kleuter
Vrijdag 20 september 2019
- Instapje+ om 8.40u voor de 2,5- en 3-jarige kleuters
Dinsdag 1 oktober 2019
- Herfstwandeling voor de 2,5- en 3-jarige kleuters
Maandag 14 oktober 2019
- Oudercontact: Alle kleuterklassen
Lager
Maandag 23 september 2019
- Vertrek zeeklassen: 5a en 5b
Dinsdag 24 september 2019
- Veldloop: Voormiddag 6a en 6b (fiets in orde maken
en meebrengen)
Namiddag 1a, 1b, 2a en 2b
Woensdag 25 september 2019
- Veldloop: 3a, 3/4 en 4a
Donderdag 26 september 2019
- Bieb: 2a, 2b, 3a en 3/4
Donderdag 3 oktober 2019
- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a
- Short track: 6de leerjaar
Maandag 7 oktober 2019
- Zwemmen: 2a, 2b en 4a
- Alles met de bal: 3a en 3b
Kleuter en lager
Maandag 30 september 2019
- Facultatieve vrije dag (geen school)

