Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Grootouder- en kleuterfeest!
In de kleuterschool zijn ze druk in de weer om het
grootouder- en kleuterfeest, die deze week plaatsvinden,
weer tot een succes te brengen. Er wordt nog volop
geoefend, het decor en de zaal worden klaargezet…
Deze week kregen de jongste kleuters bezoek van de
bejaarden uit het Vinkenhof. Samen maakten ze
theelichtjes uit speeldeeg. Iedereen genoot hiervan!

De oudste kleuters gingen de dag erna op bezoek in het
bejaardentehuis ‘Het Vinkenhof.’ Daar zongen ze samen met
de bejaarden liedjes uit de oude doos. Ze dansten de
vogeltjesdans of deden de bewegingen na op het liedje
‘Hoofd, schouders, knie en teen.’

Oproep!
Wie oh wie heeft het Pokémon boek van Finn
Daniëls gezien? Finn zit bij meester Wim in
de klas. In het boek zaten GX-kaarten,
trainerskaarten en nog andere kaarten.
De eerlijke vinder krijgt van Finn een beloning!
Bestelbon DVD grootouderfeest!
Ouders of grootouders die het optreden van de kleuters
tijdens het grootouderfeest 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)
gemakkelijk! www.houthalen-helchteren.be/privacy.

Info
Kleuter
Vrijdag 24 januari 2020
- Kleuterfeest (optreden kleuters voor ouders, familie,
vrienden, ….) om 16u.
Donderdag 30 januari 2020
- Kijkdag nieuwe instappers
Vrijdag 31 januari 2020
- Uitstap kleuterproject Cosmodrome: k4/5 en k5
Maandag 3 februari 2020
- Instapdag nieuwe instappers
Dinsdag 4 februari 2020
- Uitstap Kiewit: k4/5 en k5
Lager
Maandag 27 januari 2020
- Zwemmen: 5a, 5/6, 6a en 3/4
Maandag 3 februari 2020
- Zwemmen: 5a, 5/6, 6a en 3/4
Maandag 10 februari 2020
- Zwemmen: 5a, 5/6, 6a en 3/4
Kleuter en lager
Maandag 3 februari tot vrijdag 14 februari 2020
- Inschrijvingen voorrangsperiode broertjes en zusjes
en kinderen personeel geboortejaar 2018
Woensdag 5 februari 2020
- 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 27 januari inschrijven bij de opvangjuffen.

