KALENDERNIEUWS SEPTEMBER 2017.
vr 1

Het nieuwe schooljaar is gestart.

ma 4

Vandaag is er voor de eerste keer studie.

do 7

Om 20 uur klassikale infoavond in de kleuterschool.

vr 8

13.30u : de jarigen van juli en augustus worden even in de
kijker gezet.

ma 11

Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste , 2de , 3de , 4de
en 5de lj.

di 12

Om 20 uur klassikale infoavond in de lagere school.

wo 13 Dag van de sportclub. Kinderen die lid zijn van een sportclub
mogen in hun sportkledij naar school komen n.a.v. de ‘Week
van de sportclub’.
do 14

We vieren samen het begin van dit schooljaar.

vr 15

Zwemmen voor de 3de kleuterklas (juf Evelien en juf Tine).
De schoolfotograaf komt langs.

ma 18 Vanaf vandaag krijgen kinderen het drankje dat ze bestelden.
wo 20 STRAPDAG op onze school.
do 21

Nm : Sportmarkt voor 5de en 6de leerjaar op de
sportterreinen aan de Witte Molen.
16u : Personeelsvergadering voor de leerkrachten : er is
vandaag dus geen studie!

vr 22

Eerste spelletjesvoormiddag voor 2de en 3de kleuterklas.
Onder de middag is er speelplaatsanimatie voor de kinderen
van de lagere school, verzorgd door de studenten van
Hogeschool Odisee.

za 23 In de Land- en tuinbouwschool in de Weverstraat :
15u-17u : allerlei leuke activiteiten voor peuters tot 6de lj.
Vanaf 17.30u : Barbecue van turnkring Jeroen
ma 25 Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste , 2de , 3de , 4de
en 6de lj.
wo 27 Nm : Vlaamse Scholenveldloop voor het 1ste tot en met het 6de
leerjaar in het Gerard Bontinckstadion aan De Ster.
do 28 Vm : Guus en Trompie komen op bezoek voor de 3de
kleuterklassers en hun ouders.
vr 29

Vertelvoormiddag voor peuters en 1ste kleuterklas.
Zwemmen voor de 2de kleuterklas (juf Anneke).
13.30u : de jarigen van september worden even in de
kijker gezet.

Het 1ste leerjaar brengt op een namiddag in september (nog te
bepalen) een bezoek aan de boomgaard, serres en moestuin van de
Broederschool Biotechnische in de Weverstraat. De datum wordt
later meegedeeld.
NOTEER ALVAST VOLGENDE DATA VOOR OKTOBER 2017!
wo 4 Pedagogische studiedag : GEEN SCHOOL!
di 10 Ontbijten is gezond!
vr 27 Grootouderfeest in onze kleuterschool.
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