Nieuwsbrief
KALENDER:
Kienavond
03.05.2013
Stadsklassen
06-07-08.05.2013
Mama- en papafeest
(wijkschool)
07.05.2013
Mama- en papafeest
(kleuters hoofdgebouw)
08.05.2013

WOORD VOORAF
Graag willen wij via deze weg u even op de hoogte
stellen van wat er tijdens de, hopelijk zonnige, maand
mei allemaal te gebeuren staat.
In deze nieuwsbrief :
- Aanwezigheid kleuters
- Besteding geld sponsorloop
- Nieuw : de leerlingenkrant
- Toneel 'Alice in Wonderland'
- Mama - en papafeest

Themaweek sprookjes
21.05.2013-24.05.2013
Opendeurdag campus
26.05.2013
schoolvrije dagen :
Dag van de arbeid
01.05.2013
Hemelvaart
09.05.2013
Brugdag
10.05.2013
Pinkstermaandag
20.05.2013

MEDEDELING: AANWEZIGHEID KLEUTERS AA
Alle kleuters zijn verplicht om 220 halve dagen op
school aanwezig te zijn om naar het eerste leerjaar
te mogen gaan. Indien dit niet het geval is, wordt
er door het CLB een taaltest afgenomen om na te
gaan of de kleuter al dan niet naar het eerste
leerjaar kan gaan.
Zorg er dus voor dat uw kind iedere dag aanwezig
is.
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Nieuwsbrief
BESTEDING GELD SPONSORLOOP
Met het geld dat we dit schooljaar vergaard hebben met de sponsorloop en de
kerstmarkt hebben wij nieuwe banken en stoelen kunnen kopen voor de klas van juf
Marie, juf Nelly en meester Guassmi. Tevens wordt ook de speelplaats van de kleuters
verfraaid met nieuwe speeltuigen.
Verkoop: De oude banken en stoelen worden verkocht. Voor 20 euro kan u een bank
met twee bijhorende stoelen aankopen. Indien u geïnteresseerd bent, kan u zich
wenden tot het secretariaat.
GEZOCHT : SPONSORS LEERLINGENKRANTNKR
De leerlingen van de leerlingenraad willen graag een kinderkrant uitgeven op school.
Zij zoeken sponsors om het drukwerk te kunnen betalen. Indien u interesse heeft, kan
u zich wenden tot juf Carine van klas 6C.
TONEEL 'ALICE IN WONDERLAND'
Maandag 29 april worden de leerlingen getrakteerd op een leuk toneel op de
middenschool. De leerlingen zullen van 12.00u tot 12u30 naar de eetzaal gaan. Het
toneel start om 13.00. Er zal voor het toneel 1,5 euro gefactureerd worden per leerling.
MAMA - EN PAPAFEEST
Dinsdag 7 en woensdag 8 mei worden alle mama's van onze kleuters in de bloemetjes
gezet. Dit jaar mogen ook alle papa's meevieren.
In de wijkschool zijn alle ouders welkom op dinsdag 7 mei van 14u00 tot 15u00.
In het hoofdgebouw vindt het feest plaats op woensdag 8 mei van 10u45 tot 12u20.
kopen
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