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Van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019 is
het krokusvakantie.
Wij kunnen niet toestaan dat leerplichtige kinderen op lesdagen afwezig
blijven omdat eerder met vakantie wordt vertrokken of later wordt teruggekeerd. De verificateur beschouwt deze leerlingen als onwettig afwezig. Het naleven van deze regelgeving is tevens een vorm van solidariteit met elkaar en een teken van respect voor het klasgebeuren.

Weekkalender
Dinsdag
26/02
Instappers
en hun
ouders/
verzorgers

Kijkuur
Op maandag 11 maart mogen weer 2,5-jarige kleuters instappen.
De ouders/verzorgers van de kinderen die op 11 maart de leeftijd van 2
jaar en 6 maanden bereiken, nodigen we daarom uit om 13.30 u, om
samen met zoon of dochter een kijkje te komen nemen in de klas van
juf Karlien en juf Charlien die de jongste kleutertjes onder hun hoede
hebben. Vanaf maandag 11 maart zijn deze kinderen zeer welkom in
onze school. Wij verwachten wel dat kleuters die naar school komen
zindelijk zijn.
Tijdens dit bezoek wordt, behalve aan het kennismaken van de juf en
het (eventueel) invullen van de inschrijvingsdocumenten, ook aandacht
besteed aan de manier van werken in onze kleuterschool. Gelieve één
van volgende documenten/kaarten mee te brengen voor de inschrijving:
KIDS-ID, ISI+-kaart, identiteitskaart, uittreksel uit de geboorteakte of
paspoort van uw kind of trouwboekje of een paspoort van de ouder(s)
waarin het kind vermeld staat.

6A+6B

Europese Markt
Als afsluiting van het thema EUROPA, organiseren onze zesdeklassers
een Europese markt in de refter van de lagere school.
Van 14.30u tot 15u zijn de ouders/verzorgers van onze zesdeklassers welkom op dit toonmoment.

Woensdag
27/02
Alle kleuters

Carnavalsoptocht voor de kleuters (11u).
We vertrekken vanaf het schoolgebouw richting Parallelweg. We wandelen via het Bels Lijntje, Pastoor de Katerstraat (voorbij het Cultureel Centrum) en Molenbaan. Via de parking komen we terug op school aan.
Onze kleuters willen graag hun ‘zelfgemaakte’ carnavalskledij tonen.
Kijklustigen zijn van harte welkom!

Vrijdag
1/03

Groot carnavalfeest voor alle leerlingen van onze school
Dit feest wordt georganiseerd door onze ouderraad. Waarvoor héél véél
dank!
Voormiddag: kleuters en eersteklassers
Namiddag : tweede-, derde-, vierde-, vijfde- en zesdeklassers.

1A+1B

Zwemmen (open les)
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

