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Zoerselbos

vrijdag 29 april

Schoolrekeningen
Begin mei schakelen we op school over naar een nieuw administratief
programma. Hierdoor zullen zowel de schoolrekening als de rekening voor de
opvang volgende week vrijdagavond verzonden worden. De schoolrekening
betreft enkel de maand maart en de rekening voor de opvang is van de
maanden maart/april.

Antoon speelt graag groener!
Morgen wordt er geklust op de lagere school en de kleuterschool. Heel wat
ouders en leerkrachten komen meehelpen. Heb je nog zin om een handje te
komen toesteken? Altijd welkom tussen 9.00 en 14.00u!
Aan al onze helpers… Volgende benodigheden kunnen handig zijn:
schilderborstels om hekwerk te schilderen
vodden
kruiwagen
schop
elektrische schroevendraaier
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Toch al ingeschreven?

Lagere school

Documenten gemeente
Sommige klassen gaan op (meerdaagse) uitstap naar het buitenland. Hiervoor
is een reistoelating nodig.
Een reistoelating kan ook gemakkelijk online aangevraagd worden via onze
website: https://www.zoersel.be/node/7985
of je kan een afspraak maken: telefonisch 03 2980 000 of via onze
website: www.zoersel.be/afspraak -> reistoelating aanvragen
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Nieuws van de juffen van het 1ste leerjaar
Donderdag 28 april mag uw zoon of dochter sportieve kledij aantrekken.
Iedereen mag in korte broek verschijnen , zodat we ons kunnen uitleven op het
Blotevoetenpad in Malle.
De leerlingen hoeven die dag geen boekentas mee naar school te nemen.
U mag zorgen voor een rugzak met :
brooddoos
fruit en een koek
water
handdoek
washandje
reservebroek

Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa, juf Pauline en juf Katrien
Volgende week werken de peuters van juf Lisa en juf Pauline rond het thema
baby. Als er mama's of papa's zijn die in deze week graag even langs komen
met kleine broer of zus om bv. een badje of flesje te geven,... mogen een
mailtje naar de juf sturen om verder af te spreken.
Vrijdag 29 april gaan we in de namiddag met het gemeentebusje naar de
diertjes kijken in het domein van Bethanië.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Volgende week werken wij rond het thema bakker. We brengen een bezoekje
aan bakkerij Max waar we ook een workshop mogen volgen.
We experimenteren met deeg, vormen, en tellen. We gaan ook creatief aan de
slag en maken een grappige foptaart.
We richten onze bakkerswinkel in en op vrijdag maken we een lekker
fruittaartje....dat wordt smullen.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week werken we verder rond het thema markt. We tellen, wegen en
meten, rijmen, spelen in onze marktkraam en nog veel meer.
Binnen 2 weken starten we met het leukste thema van het jaar. Dan worden
we in enkele weken echte indianen. Voor dat thema mag je al uitkijken naar
een groot wit t-shirt. Dit gaan we beschilderen. (Graag een volwassen maat).
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Wij helpen Dapper en Sapper verder met het mysterie rond Pimpelmees.
Ondertussen leren zij ons alles over ridders en kastelen.
Donderdag 28 april gaan we naar het park in Oostmalle.
Een rugzak is handig om onze drinkenbus en truitje mee te nemen.

Kunnen wij het maken? Nou en of!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie

