Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Muziekmekaniek
Vorige week maandag (jawel, meteen na een weekje vakantie)
stapten de kinderen van het eerste leerjaar op de bus naar het
Casino. Ze genoten daar van de voorstelling “Muziekmekaniek”
De kinderen zaten gezellig op het podium. Daar zagen ze de
wonderlijke circuskomediant Karel Creemers als knoeier,
uitvinder, verstrooide
professor en multimuzikant
Jan Blieck als hulp die niet
helpt, rommelaar en
tokkelaar.
Achteraf mochten de
kinderen op het podium de
gebruikte
muziekmechanieken
bekijken.
Help Brandwonden Kids
Afgelopen vrijdag hielden de kinderen een
sponsorloop voor “Help Brandwonden Kids”
in het kader van ‘De Warmste Week’. Een
foldertje met meer uitleg over deze
organisatie kregen de kinderen mee naar huis.
Ze renden en stapten een vol uur. Ook de kleuters waren van de
partij. Zij liepen een stukje mee en supporterden verder voor de
grote kinderen.
Na een poosje lieten zelfs een heel aantal ouders hun sportieve
kant zien.
Het was een warme activiteit en de opbrengst bedraagt nu al
€2784. Bedankt allemaal, voor jullie inzet en gulle bijdrage!
Vrijdagnamiddag 22 november zullen de kleuters op de

speelplaats van het lager van 14.30u. tot 15u. deze actie
afsluiten.

Dansnamiddag
Woensdagnamiddag bleven meer dan 30 kinderen uit de eerste
graad op school. Een heuse dansjuf leerde hen enkele dansen.
Dat de kinderen genoten van deze activiteit, zie je op de foto.

Info
Kleuter
Vrijdag 15 november 2019
- Instapje+ om 8.40u. voor de ouders van de 2,5- en 3jarige kleuters
Woensdag 4 december 2019
- Toneel: alle kleuters
Lager
Donderdag 21 november 2019
- Bieb: 2, 3a en 3/4
Donderdag 28 november 2019
- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a
Vrijdag 29 november 2019
- Laatste dag toetsenperiode
Maandag 2 december 2019
- Oudercontact lager
- Toneel: 3de en 4de leerjaar
- Schaatsen: 5a, 5/6 en 6a
Dinsdag 3 december 2019
- Oudercontact lager
Kleuter en lager
Donderdag 5 december 2019
- Bezoek van de Sint
Vrijdag 6 december 2019
- Pedagogische studiedag (geen school voor de
leerlingen). Er wordt opvang voorzien. Indien je kind
naar de opvang komt, moet je je kind ten laatste
maandag 2 december inschrijven bij de opvangjuffen.

