Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouder(s)
De inkomhal van onze school is al een beetje griezelig. Halloween
is op komst.Dit jaar geen Halloweenwandeling en ook geen
traditioneel schoolfeest. Nee, na de voorbije Corona-perikelen is
het dit jaar nog eens tijd voor een groot muzisch feest. Daaraan
gekoppeld organiseert ons kleuterteam ook een (groot)ouderfeest. Van beide organistaties hoort u nog.
Misschien kan u de data al aankruisen in uw agenda? Op vrijdag
25 november gaat het ouderfeest door (na school), de dag
ervoor ontvangen wij de grootouders (tijdens de schooluren). En
op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari gaan de opvoeringen van
ons muzisch feest door in het Casino. Ik heb er nu al zin in!
Een andere datum die u al mag noteren is die van maandag 5
december, dan gaan de eerste oudercontacten van de lagere
school door, dit naar aanleiding van de rapportjes.
Deze week zagen jullie misschien heel wat nieuwe gezichten. Juf
Katie en meester Gert zijn een tijdje afwezig en worden
vervangen door juf Sandra, juf Kim en juf Ann. Verder waren er
ook heel wat stagiairs aanwezig, dit in de klassen van juf Elke,
juf Marlies, meester Wim en juf Nathalie.
De fietsenstalling gaat na de herfstvakantie niet meer overdekt
zijn. De huidige fietsenstalling gaat ontmanteld worden en de
fietsenrekken worden verpaatst. De nieuwe plek zal zijn tussen
de kleuterspeelplaats en de sanitaire container. Ik weet dat dit
vervelend is, maar het is nodig in het kader van de nieuwbouw.
Vriendelijke groeten,
meester Johan

Info
Maandag 24 oktober
Laatste zwembeurt voor klassen 3a, 3b en 4
Dinsdag 25 oktober
Vandaag komen de nieuwe instappertjes (zij komen na de
vakantie ook naar ’t Centrum) al eens proeven van een
voormiddagje kleuterklas.
Toneelvoorstelling voor de leerlingen van 5+6 (Time goes bye bye)
Huiswerkklas voor het tweede leerjaar
Woensdag 26 oktober
kleuterproject oudste kleuters
Donderdag 27 oktober
De leerlingen van het tweede bezoeken namiddag het kerkhof.
Dit bezoekje kadert in de lessen Interlevensbeschouwelijke
Competenties.
Huiswerkklas voor het eerste leerjaar
Vrijdag 28 oktober
Vandaag mogen de leerlingen verkleed naar school komen.
Zaterdag 29 oktober
De leerkrachten gaan vanavond samen naar het theater,
bedankt oudervereniging voor deze leuke attentie!
Herfstvakantie tot en met 6 november

