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Antoontjesdag
Maandag 20 juni vieren we de feestdag van onze school. Alle kinderen van de
kleuterschool en de lagere school maken er dan samen met alle juffen en
meesters een prachtige dag van. Leggen jullie alvast kledij klaar in onze
schoolkleuren geel en wit?

Lagere school

Creaties uit crealand
Op de foto hieronder werd gewerkt rond de winnaar van de gouden
poëziemedaille. We vertrokken vanuit het gedicht ‘werelden’ uit de bekroonde
dichtenbundel dat op muziek werd gezet met een clip. Wij brachten het met
woorden versterkt in beeld.
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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 van 2K1 en 2K2 genoten van de leuke week rond sport
met de sportdag als ultiem hoogtepunt!
Volgende week gaan we op ontdekking in het thema 'water'.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Volgende week gaan wij nog verder sporten. Op maandag mag iedereen iets
leuk met wieltjes mee naar school brengen: een step, loopfiets, loopauto,
tractor... Dinsdag gaan we in de namiddag naar de speeltuin in Torenhof.
Woensdag is het onze ballendag. Donderdag doen we estaffetten op het plein
en een fito-meter rond de school en vrijdag mogen we gaan turnen in de zaal
van de lagere school. Voor deze week kan je je kleuter best sportieve kleren en
gemakkelijke schoenen aandoen.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week starten we met het thema vakantie. Er staat weer heel wat
leuks op het programma. We gaan ons verkleden, knutselen, schilderen en
dansen. Er zijn schelpen, vissen, ijsjes en we spelen in onze eigen kleine
klascamping. Het is heel vaak feest want we vieren de komende weken de
jarige kleuters van de vakantie.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Volgende week werken wij aan ons rapport. We proberen in onze show te
komen tot interactie.
Woensdag brengen al onze kleuters hun fiets mee en oefenen we onze
fietsvaardigheden in een autovrije straat.
Donderdag gaan we op schoolreis naar de melkerij in het Peerdsbos.
Alle kleuters hebben een gemakkelijke rugzak bij met picknick - fruit - koek en
drinkenbus.
Vrijdag is de laatste zwembeurt van het schooljaar. We mogen iets opgeblazen
meenemen om te spelen in het zwembad. (niet te groot)
Geven jullie je kleuter ook een plastic zak mee om het achteraf in te doen?

Een wandeling, een fietstocht, wat werken in de tuin,… maak het
gezellig samen!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie
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