Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 5: 29 september 2022

Beste ouder(s)
Amai, amai, die wielerwedstrijd van 1 september lijkt nog steeds
aan de gang, hoe snel vliegt dit schooljaar voorbij? De eerste
maand is al bijna gepasseerd!
De voorbije week hebben de kleuters rond kleuren gewerkt, bij
de jongste kleuters met een mega-ballenbad, echt leuk! filmpje
De leerlingen van het eerste gingen deze week tijdens de les aan
de slag met een telefoon. Maar geen gewone telefoon, het was
een fluistertelefoon. Als je daar, al is het maar heel zachtjes,
leest, hoor je jezelf heel goed praten. Zo kunnen de kinderen
zichzelf heel goed controleren, ook als iedereen tegelijk aan het
lezen is. Knappe uitvinding hé? Foto’s vind je onderaan.
Bedankt voor de tip én het uitwerken, meester Gert, hier gaan
de kinderen van het eerste nog veel plezier aan beleven.
Ook een beetje minder goed nieuws deze week. Op dinsdag zou
de Skoelrun 2.0 doorgaan aan de Plas. Helaas moest dit afgelast
worden omwille van het verschrikkelijk slechte weer. Dat is pech
hebben! Ik had zelf een vergadering geannuleerd om mee te
kunnen gaan
.
Als het weer een beetje wil meewerken (daar kan je
tegenwoordig niet meer op tellen, de seizoenen zijn precies een
beetje om zeep), houden wij vrijdag (morgen) nog eens een
wieltjesdag. Dan gaat het weer lekker druk worden op de
speelplaats: steps, inlines, skateboards, … noem maar op. Ik kijk
er al naar uit!
Vriendelijke groeten,
meester Johan

Info
Maandag 3 oktober
De kinderen van het derde en het vierde gaan vandaag opnieuw
zwemmen. Dit is zwembeurt 2.
(juf Loredana, juf Sofie en juf Marlies)
Dinsdag 4 oktober
Eerste huiswerkklas voor de kinderen van het tweede leerjaar!
Woensdag 5 oktober - Dag van de leerkracht!
Eerste keer kleuterproject voor de kleuters van de laatste
kleuterklas en hun ouders.
19.00 uur info-avond 2de leerjaar
Donderdag 6 oktober
Eerste huiswerkklas voor de kinderen van het eerste leerjaar!
Vrijdag 7 oktober
De leerlingen van het derde leerjaar (juf Loredana en juf Sofie)
gaan voormiddag naar “Alles met de bal” een sportieve
voormiddag in de sporthal van Helchteren.

