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Een nieuw schooljaar, een nieuwe start !
Na een heerlijke zomervakantie verwelkomen we de kinderen terug op school.
Vanaf 8 uur zwaaien we de poort open ! We voorzien een leuke start om het
nieuwe jaarthema te laten ontdekken.
De ouderraad trakteert de aanwezige ouders op koffie en cake.

Zwemmen en turnen
Zoals vorig jaar gaan de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar om de
veertien dagen 1 uur zwemmen. De leerlingen van de andere klassen volgen
dezelfde beurtrol dan vorig jaar ( zie activiteitenkalender )
Middagpauze
De kinderen van de lagere school blijven tijdens de middagpauze in de klas hun
meegebrachte boterhammen opeten. Mogen wij vragen dit in een stevige
brooddoos mee te geven. Drinken kan dan in een herbruikbare beker ( eventueel
in een plastic tas verpakt ).

Voor de koekendoosjes : steek de koekjes ( zonder het papiertje ) in het
koekendoosje. Zo werken we samen aan een vermindering van de plasticsoep.
Op onze speelplaats zullen enkel GFT-containers overblijven. Daar kan dan het
afval van fruit en groente ingegooid worden.
Lege brikjes en blikjes hebben we niet meer omdat iedereen de drank ( liefst
water ) in een herbruikbare drinkbeker meebrengt.
Kinderen die tijdens de middagpauze thuis gaan eten, verwachten we terug op
school vanaf 12u45. De poort zal dan pas open gaan.
Sportdag
Onze jaarlijkse sportdag gaat door op
vrijdag 27 september.
In en rond de schoolomgeving worden de
kinderen sportief uitgedaagd.
We hopen dat ze een leuke dag beleven.
Het goede weer hebben we alvast besteld;
het goede humeur brengen de kinderen zelf mee….
Pedagogische studiedag
Maandag 30 september is er voor de juffen een pedagogische conferentie. Voor
de kinderen betekent dit een vrije dag.
Belangrijke data
Vrije dagen 30 september

conferentie

11 november
6 december
3 februari

conferentie
verlofdag

1 mei
4 mei

verlofdag

22 mei
1 juni
2 juni

conferentie

Zeeklas

van maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei

Bosklas

van woensdag 24 juni tot en met vrijdag 26 juni

