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Nieuwsbrief maart 2018
Beste ouders,
Laat mij deze nieuwsbrief beginnen met jullie allen een fijne vakantie toe te wensen
en een ...

Activiteiten

De maand maart nam een bliksemstart met onze
projectweek. Heel de week stond in het teken van
bewegen, gezondheid, gezonde voeding, .... De
kinderen waren erg verheugd toen ze op vrijdag 9
maart zovele mensen mochten ontvangen in hun
klas. Wij danken jullie voor jullie interesse! Meer info
over de activiteiten en foto's op de klasblogs.
Ook het schoolfeest zal dit jaar volledig in het teken
staan van ons jaarthema. (zie foto) Noteer dus alvast
zaterdag 26 mei in jullie agenda!
Op vrijdag 23 maart namen onze
leerlingen van L3 en L4 het opnieuw op
tegen de leerlingen van de Sint-Jozef
te Emblem tijdens een trefbaltornooi .
Opnieuw brachten ze de beker mee
naar Oelegem. Proficiat aan onze
leerlingen voor hun inzet en sportief
spel! Meer op de klasblogs van L3 en
L4.
Op donderdag 29 maart waren de weergoden ons
goed gezind. Daar waren de kinderen van de lagere
school erg blij om. In de namiddag trokken ze
immers met z'n allen richting Vrieselhof voor het
Paasspel. De kinderen werden in groepen verdeeld
en konden via allerlei opdrachten eitjes verzamelen
voor de paashaas. De missie slaagde en alle
kinderen werden beloond met een chocolade ei. De
blozende kaakjes toonden mij dat de kinderen alles
gegeven hadden en veel spelplezier hadden beleefd.
Meer op de klasblogs.

Verkeer
Op maandag 12 maart was er een
verkeersdag voor de lagere school.
Deze dag oefenden de kinderen
intensief op de busevacuatie.
Op dinsdag 13 maart ook een
verkeersdag voor onze kleuters. Zij
kregen de kans om hun
fietsvaardigheden te oefenen en werd
het oversteken op een zebrapad
opgefrist. Meer info op onze
verkeerspagina.

Vernieuwingen
Het was reeds lange tijd aangekondigd:
'Er komt een bredere deur in het
kleutergebouw.' Iets wat we
meegenomen hadden uit de
ouderbevraging van 2017. Eindelijk is
het nu zover. Er moeten nog een paar
kleine aanpassingen gebeuren, maar
hopelijk hebt u al wel kunnen ervaren
dat het de doorgang een stuk
vergemakkelijkt.

Wist je dat ...
- de kleuters van K4 een aardig potje kunnen koken? Meer...
- de leerlingen van L3 een bezoek brachten aan de molen van Oelegem? Meer...
- onze sterke rekenaars het beste van zichzelf hebben getoond tijdens de
kangoeroewedstrijd. Het is nu wachten op de resultaten...
- de leerlingen van L4 regen en wind trotseerden om padden veilig de straat over te
helpen?
- het plaatsen van de nieuwe deur onze allerkleinsten inspireerden? Meer...
- de kleuters van K5 op 20 maart maar al te graag hun gekste sokken
aantrokken? Meer...
- onze leerlingen met hun kleren aan het zwembad in doken? Meer...
- de leerlingen van L1 een echte muzikant over de vloer kregen? Meer...
- het in K6 op 28 maart WOOGIE BOOGIE DAG was? Meer...
- de kinderen van L2 Magnus Muhr kennen? Meer...
- de papa's van de kleuters van K7 echte superhelden zijn? Meer...

Prikbord
Enkele zaken om zeker aan je prikbord te hangen:

- Woensdag 18 april: Buitenspeeldag
- Donderdag 19 april: Schoolfotograaf
Infoavond overgang KS-LS om 20u00
- Dinsdag 24 en donderdag 26 april: Oudercontacten L1 t.e.m. L5

AGENDA

Klik hier voor de agenda van april

Enkele data om zeker te noteren:

- Dinsdag 17 april: L2-L4 Bib bezoek
- Donderdag 19 april: L1 Bib bezoek
- Maandag 23 april: L1 Lentewandeling
- Donderdag 26 april: K6-K7 Kleutersportdag
- Maandag 30 april: Facultatieve vrije dag

Met vriendelijke groet,
Kevin Francken - Directeur
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