Beste ouder,

Nieuwsbrief november - december 2022

Onze 2de nieuwsbrief is er één waarin allerlei uitstappen gepland staan. We duimen dat deze allemaal
kunnen doorgaan! Gelieve rekening te houden dat alle uitstappen onder voorbehoud zijn.
Welkom aan onze instappertjes Larz, Liesl, Jaël en Julie!
7 november

start ‘Donkere dagen’ en ‘Helm op - Fluo top’
Kom maandag 7/11/2022 met zo veel mogelijk fluo naar school!
Helm Op Fluo Top loopt tussen de herfst- en de krokusvakantie, van 7 november 2022 tot en
met 17 februari 2023. Wie ’s morgens met een fluohesje naar school komt, krijgt een sticker.
Ook een fietshelm levert een sticker op.

11 november

Wapenstilstand; vrijaf

14 november

de leerlingen van de 3de graad nemen deel aan ‘Whizzkids’
de leerlingen van de eerste graad gaan met de trein naar de Zoo te
Antwerpen

15 november

KKL2 + KKL3 gaan in de namiddag naar het theater in cc ter Dilft

17 november

de leerlingen van de 1ste graad gaan in de namiddag naar het theater in cc
Binder

18 november

de leerlingen van de 3de graad gaan in de namiddag op natuurwandeling in
het Tekbroek te Puurs

19 november

start ‘voorleesweek’
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek
zet ’ Iedereen Leest’ graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
In 2022 loopt de Voorleesweek van 19 tot 27 november! Tijdens de campagneweek
zullen we iedereen oproepen om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen.

20 november

kunstendag voor Kinderen
Op zondag 20 november 2022 vieren we de 11de editie van Kunstendag voor Kinderen, die
helemaal in het teken staat van 'Natuur' en 'Natuurtalenten'.

22 november

de leerlingen van het 1ste leerjaar gaan naar Kronkeldiedoe te Breendonk
de leerlingen van de 3de graad gaan in de namiddag naar de film in cc Binder

25 november

zwemmen voor de lagere school
auteurslezing voor 1ste en 2de leerjaar in de voormiddag

29 november

1ste graad naar de bib

30 november

pedagogische studiedag; geen school

2 december

de leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar gaan in de namiddag naar
het theater in cc Ter Dilft

5 december

Zal de goede Sint komen of gaat hij onze school stilletjes voorbij? Spannend!

7 december

oudercontact kleuters

8 december

oudercontact kleuters

9 december

zwemmen voor de lagere school

20 december

medisch onderzoek op school voor het 4de leerjaar

23 december

viering
zwemmen lagere school
rapport 2

25 december

Kerstmis

Kerstvakantie van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

9 januari 2023

Begin van het 2de trimester

