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Vlaamse kermis 2022
Nog even de uren van onze optredens op een rijtje. Het is voldoende dat de
kinderen een kwartiertje vooraf op de kleuterschool aanwezig zijn.
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Indien je zoon of dochter die dag niet aanwezig kan zijn (wat we héél jammer
zouden vinden) en daardoor niet kan meedoen aan het klasoptreden, graag
even een seintje aan de juf of meester via mail. Zo kunnen zij hun optreden tot
in de puntjes voorbereiden!
Ons animatieteam is nog steeds op zoek naar knuffels om het podium te
versieren. De knuffels worden na afloop van het schoolfeest gedoneerd aan een
goed doel. Heb je thuis nog iets liggen? Dan mag je het afgeven op het
secretariaat of in de kleuterschool.

Pedagogische studiedag
Woensdag 25 mei hebben alle kinderen een extra dagje vrij. De juffen en de
meesters gaan dan zelf terug even op de schoolbanken zitten…

Lagere school

Infoavond 5de leerjaar
Woensdagavond 1 juni om 20.00u organiseren we voor alle ouders van de
leerlingen van het 5de leerjaar een infoavond over de werking in het 6 de
leerjaar. We bezorgen jullie nog een brief om in te schrijven, maar dan kan je
de datum alvast in je agenda plaatsen.
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa, juf Pauline en juf Katrien
De eerste week van het thema boerderij zit erop. We maakten deze week
voornamelijk kennis met de bewoners van de boerderij. Volgende week werken
we nog even verder rond dit thema. Tussendoor zullen we ook nog goed
oefenen op onze nummertjes voor het schoolfeest.
Op donderdag 19 mei herinneren we jullie graag aan de uitstap naar het
Karrewiel in Grobbendonk. Deze uitstap zal een volledige dag in beslag
nemen. Gelieve een draagbare rugzak te voorzien om fruit, boterhammen,
koekje en een drinkbus in te stoppen.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Deze week brachten wij een bezoekje aan Mikerf, een superleuke
kinderboerderij waar we schapen en geitjes konden knuffelen.
Volgende week leren we alles over koeien en hun lekkere melk. Op woensdag
brengen we met tractor en kar een bezoek aan boer Keysers waar we alles
leren over de koeien. Hoe moet je koeien melken? Hoe kan je zorgen voor
kleine kalfjes?
Wie thuis nog kleine plastieken melkflesjes of kaasdoosjes heeft mag die zeker
mee naar school geven voor ons winkeltje en om te knutselen. We sluiten onze
boerderijweken af met een lekkere milkshake.
Ondertussen zijn we ook nog flink onze dansjes aan het oefenen voor het
schoolfeest. Het wordt weer een gezellige drukke week.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
We hebben ondertussen vanalles geleerd en ontdekt over indianen. We
maakten een indianenkleed, een hoofdtooi, poppentas en pijl en boog. Op
donderdag 19 mei gaan we op uitstap naar indianenland. In de voormiddag
zorgen de juffen voor een gezond tussendoortje. ‘S middags eten we
bizonworst 😉 en in de namiddag zorgen de juffen voor een lekker koekje. We
brengen die dag dus helemaal niets mee. Wel graag kleding en schoenen
voorzien aangepast aan het weer. Als het zonnig weer is, mag je jouw kleuter
al insmeren thuis.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Volgende week tonen we ons muzikaal talent.
We starten elke dag met zangles!
Dinsdagnamiddag brengen we een bezoek aan de mensen van Ter Dorpe.
We hopen ze blij te maken met enkele liedjes en dansjes.
De jarigen van de vakantie vieren we met een pyjamafuif.
Dinsdag 7 juni verwachten we elke kleuter in pyjama terug om te feesten.
Wij blijven dan logeren in de school.
Een uitgebreide brief volgt later.

Geniet van een stralend, zonnig weekend! Proficiat aan alle
communicantjes!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie
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