Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouder(s),
In alle klassen van het lager staan er nog tot vrijdag 29
november toetsen op het programma. Op maandag 2 en
dinsdag 3 december gaat het oudercontact door voor
de leerlingen van het lager. Deze week hebben jullie
daarvoor een uitnodiging gekregen. Dit is een moment
waarop jullie de gelegenheid krijgen om het rapport van
je kind samen met de leerkracht te bespreken. Ook bij
juf Lieve, de zorgcoördinator, bij mij, en bij
afwezigheid, bij juf Mirella, kunnen jullie terecht met
eventuele vragen of voor een gesprek.
Ik wens alle leerlingen alvast veel succes!
Net als vorig jaar kunnen de leerlingen weer hun oud
speelgoed, dat ze kunnen missen en waarmee ze niet
meer spelen meebrengen naar school. Het ingezamelde
speelgoed wordt naar Sint-Vincentius gebracht. Dit is
een organisatie die zich inzet voor de armen in onze
gemeente. Zo krijgt het speelgoed een tweede leven en
maken jullie deze gezinnen blij. Breng daarom het
speelgoed ten laatste vrijdag 29 november naar school.
Dan komt een medewerker van Sint-Vincentius het
speelgoed ophalen. Alvast bedankt!
Groeten,
meester Luc

Help Brandwonden Kids
Vrijdagnamiddag 22 november
zullen de kleuters op de
speelplaats van het lager van
14.30u. tot 15u. deze actie
afsluiten. Jullie zijn allen
uitgenodigd om voor onze sportievelingen te komen
supporteren. De opbrengst bedraagt nu al €3130.
Bedankt allemaal, voor jullie inzet en gulle bijdrage!.
Voorleesweek
Van 16 tot 24 november is het weer “Voorleesweek”.
Tijdens deze week wordt “voorlezen” voor de kinderen
extra in de verf gezet.
Waarom is “voorlezen” zo belangrijk?
 Om zin te krijgen in boeken
 Om later zelf goed te lezen
 Om de luisterconcentratie van je kind te oefenen
 Het is een intens, gezellig momentje met je kind
alleen. Kinderen vertellen dan soms ook dingen die
ze anders niet zouden vertellen.
Inspiratie nodig?
Mooie voorleesboeken vind je op:
mama.libelle.be/voorleesboeken
Veel voorleesplezier!

Info
Kleuter
Woensdag 4 december 2019
- Toneel: alle kleuters
Vrijdag 20 december 2019
- Instapje+ om 8.40u. voor de ouders van de 2,5- en
3-jarige kleuters
Lager
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.

