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NIEUWSBRIEF MAART 2020 
Ma 02  -Welkom aan onze nieuwe kleutertjes. 
  -Bij goed weer gaat het 2de leerjaar deze maand picknicken (info volgt) 
  -Tot 20 maart komt Hadra stage lopen in onze school. 
  -De 5- jarigen gaan naar de bib. 

  -Tuinproject met meester Tim voor het 4de leerjaar. 
 
Di 03  -Het 1ste en het 2de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen 
  -Juf Karine gaat op nascholing. 
  -Zwemmen voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 
  -Medisch onderzoek voor de kleuters geboren 2016 te Terhagen (met de ouders). 

  -Creatieve activiteit in samenwerking met het rusthuis te Reet voor het 3de leerjaar. 

  -Overleg directie in het Sociaal Huis te Terhagen. 
    

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 

Wo 04  -Zangstonde voor de lagere school. 
 
Do 05  -Vervolg medisch onderzoek kleuters geboren 2016 
  -12.30 uur: Dactyloles 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering 
  -23.00 UUR: AFSLUITEN INSCHRIJVINGEN SOEPEN. 
 

Vr 06  -Samen naar de meet…… wat maken we nu weer mee? 
  -16.00-18.00 uur: OPENDEURDAG! Lees de weetjes   
 
Ma 09  -Vandaag en morgen oudercontact in de lagere school, brief volgt. 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 1ste leerjaar.  

   

Di 10  -Vervolg medisch onderzoek te Terhagen voor kleuters geboren 2016. 
  -Juf Elise gaat op nascholing. 
  -Groep 4 van het 5de en het 6de leerjaar gaan turnen met de bewoners van het 
                       woonzorgcentrum. 
  -Vervolg oudercontact lagere school. 
 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 
Wo 11  -3-daags congres  voor de directie  van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
  -Juf Christel gaat op nascholing. 
  -Het 1ste en het 2de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 
 

Do 12  -De 4- en 5- jarigen gaan naar de bib te Reet: vertelling ‘Buurman’. 
-Vandaag krijgt je kind een brief van het Rode Kruis mee.  Let op: niet vergeten om 

  het strookje en gepast geld in de gesloten Rode Kruisomslag mee te geven met je 
  kind tegen 23 maart.  Alvast bedankt! 

  -12.30 uur: Dactyloles 
  -Juf Shana gaat op nascholing. 

  -VANAF VANDAAG TOT DONDERDAG 19/03 23.00 UUR KAN JE ONLINE 
                       INSCHRIJVEN VOOR SOEP VOOR DE VOLGENDE PERIODE 
                       (23/3-3/4). 
 
Vr 13  -Nationale Pyjamadag van Bednet, lees de weetjes! 
  -Auteurslezing Luc Descamps voor het 5de leerjaar in de bib te Reet. 
  -Juf Elise, juf Hilde en juf Marva gaan op nascholing. 
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Ma 16  -Indien nodig: medisch onderzoek te Terhagen voor kleuters geboren 2016. 
  -De kleuters gaan naar het ‘kleuterparadijs’ te Terhagen. 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 5de leerjaar.  
  -20.30 uur: Ouderraad 
 
Di 17  -Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaan zwemmen te Kontich 

 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

   
Wo 18  -Pedagogische studiedag.  De kinderen blijven thuis en de juffen en de meesters 

                        komen naar school. 
 
Do 19  -De 4- en de 5- jarige kleuters gaan op schoolreis naar  ‘De Karrewiel’. 
  -Funtasticdag: sportdag voor het 1ste leerjaar. 
  -23.00 uur: AFSLUITEN INSCHRIJVINGEN SOEPEN 
 
Vr 20  -Auteurslezing Jef Aerts voor het 2de leerjaar. 

 
Za 21  -Kids party! Lees de weetjes 
 
Ma 23  -Groep 1 van het 5de en het 6de leerjaar naar Peru. 
  -Het Rode Kruis komt de omslagen ophalen van de stickerverkoop. 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 3de leerjaar. 
 

Di 24  -De oudste kleuters gaan zwemmen. 
  -Zangstonde in de lagere school. 
  -Groep 2 van het 5de en het 6de laarjaar gaan naar Peru. 
 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 
Wo 25  -Juf Karine en juf Amber gaan op nascholing. 
  -Het 1ste en het 2de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 
 
Do 26  -Groep 3 van het 5de en het 6de leerjaar gaan naar Peru. 

  -De kleuters van K2-3A en B gaan op schoolreis naar het Tivolipark te Mechelen. 

  - VANAF VANDAAG TOT DONDERDAG 02/04 23.00 UUR KAN JE ONLINE 
                       INSCHRIJVEN VOOR SOEP VOOR DE VOLGENDE PERIODE 
                       (20/4-1/5). 
 
Vr 27  -Het 3de en het 4de leerjaar gaan naar Technopolis. 
  -Vergadering College van directeurs te Hoboken. 

 
Ma 30  -De 5- jarige kleuters gaan naar de bib. 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 2de leerjaar. 
 
Di 31  -Zwemmen voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 
 

WEETJES 
- 6 maart tussen 16.00 uur en 18.00 uur: OPENDEURDAG in onze school.   

Vergeet je strookje niet in te vullen voor 20/02.  Je krijgt ook nog een mooie tekening om 
in te kleuren.  Als je je tekening op onze opendeurdag afgeeft, kan je genieten van een 

verrassing…. 

 
- Vrijdag 13 maart is de Nationale Pyjamadag van Bednet.  Onze school doet mee.  Bednet 

zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen, van 
thuis uit en samen met hun eigen klas, toch de lessen kunnen volgen.  Door mee te doen, 
tonen we dat we alle zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer 
bekend.  Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 13 maart? 

 

- KIDS PARTY!  Zaterdag 21 maart van 17.00-22.00 uur met gastoptreden van de juffen en 
meesters.  Alle kinderen welkom onder begeleiding van een volwassene.  


