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Nieuwsbrief
Korte week
We staan voor een erg korte schoolweek na het weekend… Maandag en dinsdag
zijn nog gewone schooldagen. Woensdag is het pedagogische studiedag en
hebben alle leerlingen vrij. Donderdag vieren we OHHemelvaart en vrijdag is er
een extra vrije brugdag. Geniet van deze rustmomentjes!

Vlaamse kermis 2022
Als we alle weerapps mogen geloven, zullen de weergoden ons gunstig gezind
zijn zondag. Het kan dus een echt feest worden!
Iedereen kan bijbabbelen met een hapje en een drankje. De kinderen kunnen
zich uitleven op de springkastelen of bij de spelletjes. Wie weet ga je wel naar
huis met de hoofdprijs van onze tombola? In elk geval zullen alle ouders en
grootouders vol trots kunnen genieten van de optredens van onze leerlingen.
Nog een laatste keer 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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Zwemmen
Vandaag gingen uitzonderlijk de zwembeurten voor het 1 ste en 2de leerjaar niet
door. Ons team kreeg even de kans om samen afscheid te nemen van Robbe.
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa, juf Pauline en juf Katrien
Wat hebben de kleuters genoten van de twee weken in het thema ‘boerderij’!
Tussendoor hebben we goed gerepeteerd voor ons schoolfeest en we zijn er
helemaal klaar voor! Tijdens de volgende week gaan de peuters aan de slag
met het thema ‘gaatjes’.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Het bezoek aan boer Keysers was een schot in de roos! Wat hebben onze
kleuters genoten… De komende korte week werken we zonder thema in de
klas.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Na 3 intense indianenweken met als afsluiting het schoolfeest houden we het
volgende week 2 dagen wat rustiger. We maken tijd om veel te puzzelen,
verhalen te vertellen en samen te spelen.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
We starten maandag met “ Wie steelt de show”.
Onze kleuters kiezen een rol die hen ligt en oefenen hier de komende weken
aan. We focussen op talent.

Vergeet zondag niet om te komen genieten op onze Vlaamse kermis!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie
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