Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Veldloop 6de leerjaar
Voor we aan de veldloop
konden beginnen,
moesten we eerst met
de fiets naar De Plas
rijden. Een hele tocht
met veel bergjes.
Na de fietstocht waren
we goed opgewarmd om
aan de veldloop te
beginnen. Jammer
genoeg hebben we maar
1 medaille kunnen
winnen. Sinan Hüyuk
werd tweede in zijn reeks! Proficiat Sinan!!!

Gouden medaille!!!!
Meyra van het derde
leerjaar deed nog beter!
Ze liep de tegenstand op
een hoopje en eindigde na
een spannende wedstrijd
op de eerste plaats!
Proficiat Meyra!!!

Kunstwerken - Piet Mondriaan
De leerlingen van het vierde leerjaar hebben deze
week de kunstenaar Piet Mondriaan leren kennen.
We bekeken eerst zijn wereldberoemde werken.
Daarna hebben we ook geprobeerd om hier een eigen
creatie van te maken.
We gebruikten enkel de kleuren zwart, wit, blauw, rood
en geel.
Ben jij benieuwd naar het resultaat?
Kom gerust een kijkje nemen aan de klas van het vierde
leerjaar!
Wie weet zit er wel een echte kunstenaar in deze klas!

In de krant!!!
De jongens en meisjes van het eerste leerjaar van juf
Paula en meester Gert stonden woensdag in de krant
‘Het Belang van Limburg”.

Via de facebookpagina van Het Belang Van Limburg kan
je stemmen op deze foto’ s.
Wanneer zij voldoende ‘likes’ hebben kan de klas een
prijs winnen. Stemmen maar en veel succes!
Info
Kleuter
Dinsdag 1 oktober 2019
- Herfstwandeling voor de 2,5- en 3-jarige kleuters
Maandag 14 oktober 2019
- Oudercontact: Alle kleuterklassen
Lager
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
Dinsdag 8 oktober 2019
- Fietscontrole. De leerlingen die met de fiets zijn
kunnen hun fiets laten controleren.
Woensdag 9 oktober 2019
- Medisch onderzoek op school: 1a
Donderdag 10 oktober 2019
- Medisch onderzoek in het CLB: 6a
Kleuter en lager
Maandag 30 september 2019
- Facultatieve vrije dag (geen school)

