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 DATA OM TE ONTHOUDEN 

QUIZ - QUIZ - QUIZ 

Goed voorzien van hapjes en drankjes,
uitgedaagd worden met vragen van alle niveaus,
afgewisseld met wat gezellig keuvelen met vrienden tijdens pauzes en tussen
vragenrondes.

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse Quiz!

Het recept is simpel:

Attenties voor winnaars, net-geen-winnaars, bijna-winnaars,… een altijd-prijs-tombola, de
consumptiebeker, … je zal niet met lege handen naar huis gaan.
Alle praktische informatie (locatie, inschrijven, …) kan je vinden op de affiche die
meegezonden wordt met deze nieuwsbrief.

Tot dan!

SPORTDAGEN 

Kleuterschool 13 juni
1ste graad 1ste leerjaar 9 juni
1ste graad 2de leerjaar 26 mei
2de graad 16 mei
3de graad 15 mei

Enkele data om al tijdig in jullie agenda te
noteren:



OUDERCONTACTEN 

Vandaag krijgen alle kinderen van onze school een
brief mee om in te schrijven voor de oudercontacten.
In de week voor of de week na de krokusvakantie
maken alle juffen en meesters tijd om samen met
jullie als ouders te kijken hoe jullie kinderen
evolueren in hun ontwikkeling. Het verdelen van de
momenten is altijd een hele puzzel voor onze
leerkrachten. Willen jullie daarom zoveel mogelijk
momenten aanduiden op het inschrijvingsstrookje?
Alvast bedankt! 

BEREIKBAARHEID SCHOOL

Sinds gisteren zijn er op school problemen met het
internet. De verbinding hapert, verloopt traag,... Ons
telefoonsysteem maakt ook gebruik van het internet,
dus op sommige momenten was onze school niet
altijd even goed bereikbaar. Onze excuses hiervoor!
Samen met onze provider proberen we dit zo snel
mogelijk op te lossen. 



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

MAAK IETS LEUKS VAN JE WEEKEND!

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken wij in onze klas rond het thema ballen en ballonnen. 
We maken een bewegingshoek met allerlei soorten ballen en ballonnen, doen een
voelmemory, gaan met ballen en knikkers rollen door verf, .. .

3-jarigen
Volgende week starten we met onze carnavalsweken. De eerste week vooral gekke
kapsels, de tweede week muziek maken en de derde week gaan we voor
maskers en verkleden. Jammer genoeg kon de uitstap naar de kapper niet doorgaan,
maar we hebben een leuk alteratief gevonden....al de mama's, papa's, opa's en oma's
die graag een grappig, stoer, kleurig of gek kapsel willen komen maken bij onze
kleuters zijn uitgenodigd op donderdag 2 februari in ons groot kapsalon in de eetzaal
vanaf 15u. De juffen zorgen voor gel en allerlei grappige attributen. Dus kom zeker je
talenten tonen en genieten van deze leuke activiteit. Voor onze week rond muziek
zijn we nog op zoek naar cd-doosjes en oude cd's om te knutselen. Ouders of
grootouders die een instrument bespelen mogen zeker een concertje komen
geven.Een leuk boek in dit thema is ook altijd welkom. Geef zeker vooraf een seintje
aan de juf zodat we alles goed kunnen plannen.

4-jarigen
We werken verder rond thema vogels. We gaan vogels tellen, nieuwe vogeltjes
ontdekken en verder oefenen voor de musical. Donderdag is het lichtmis. Dan
bakken de juffen van de 4-jarigen naar traditie lekkere pannenkoeken. Dit als hapje
tussendoor. Voor de musical mag iedereen al op zoek gaan naar een gele t-shirt en
zwarte broekkousen. Je hoeft dit nog niet mee te geven naar de klas. 

 
5-jarigen 
Burgemeester Hakkeplak houdt ons voortdurend op de hoogte van zijn nieuwe
bestemming. We ontdekken samen met hem mooie plaatsen in de wereld.
Zijn “surfavontuur” leek heel grappig! Wat wordt zijn volgende bestemming?

KLEUTERSCHOOL 


