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Infoblaadje
Maand: september 2019
Raadpleeg onze GIMME-kalender!

INFO-AVONDEN: begin schooljaar 2019 – 2020
Kleuterschool
Donderdag 5 september 2019
Maandag 9 september 2019
Dinsdag 10 september 2019

Kg2 om 20 u.
Pg1 + Kg1 om 20 u.
Kg3 om 20 u.

Lagere school
Donderdag 5 september 2019
1ste lj. om 19 u.
6de lj. om 20 u.
Maandag 9 september 2019
2de lj. om 19 u.
3de lj. om 20 u.
Dinsdag 10 september 2019
4de lj. om 19 u.
5de lj. om 20 u.
Op de infoavond zijn alle ouders verwacht in het klasje van hun kind op de voorgestelde data. Er wordt een
overzicht gegeven van de praktische afspraken, leerdoelen en eindtermen van het betrokken leerjaar en de wijze
waarop dit gerealiseerd wordt.
02 (ma) WELKOM OP SCHOOL!
Wij heten alle kinderen welkom en wensen hen een leerrijk en vooral een leuk en leerrijk schooljaar!
04 (wo)

VANAF NU GA IK ALLEEN…
Ouders en kinderen nemen afscheid aan de schoolpoort.

05 (do)

INFO-AVOND (zie schema) : Kg2 / L1 / L6

9 (ma)

INFO-AVOND (zie schema) : Pg1 / Kg1 / L2 / L3

10 (di)

INFO-AVOND (zie schema) : Kg3 / L4 / L5

Woensdag 11 september :
Vriendschapsdag
Voor L1+L2+L3

13 (vr)

OPGELET: buitenschoolse opvang vandaag uitzonderlijk gesloten!

16 (ma)

OUDERRAAD: Startvergadering om 20 u. in het leraarslokaal D-blok

17 (di)

ZWEMMEN:
8.40 u. groep 4: L2A – L3A – L6A
9.15 u. groep 5: L2B – L3B – L6B
9.45 u. groep 6: L2C – L3C – L6C
CLB: voormiddag zitdag op onze school

Woensdag 18 september :
Vriendschapsdag
Voor L4+L5+L6

19 (do)

BABBELDOOS: van 8.40 u. tot 10.15 u.
voor allochtone ouders van de instappertjes en 1ste kleuterklas
Een taalproject voor de kleutertjes en mama, papa, oma of opa,….
Samen met de kleuter wekelijks leuke activiteiten doen en spelenderwijs de Nederlandse taal ontdekken.
Georganiseerd door VZW Kind & Taal, gegeven door Ilse Machiels.
INSTAPJE +: van 13.20 u. tot 15.15 u.
voor allochtone ouders van Kg2 + Kg3
Altijd al willen weten wat je kleuter doet in de klas en deze activiteiten thuis ook graag verder zetten in de
Nederlandse taal ? De Pedagogische Taaltrainers organiseren een maandelijkse samenkomst met alle
(uitgenodigde) ouders. We staan stil rond thema’s waar ook in de klas van je kapoen gewerkt wordt.

20 (vr)

STRAPDAG: een dag waar de auto aan de kant blijft staan!
Dat zorgt voor minder verkeer aan de schoolpoort en in de schoolomgeving.
De Kleine Joris van Oostenrijkstraat (poort school) + het straatje naar de parking van
de sporthal zijn vandaag AUTOVRIJ en er mag ook niet geparkeerd worden!!

23 (ma)

ZEEKLASSEN van maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 :
De leerlingen van het 6de leerjaar verblijven de hele week in St.Idesbald.

24 (di)

ZWEMMEN:
8.40 u. groep 1: L1A – L4A – L5A
9.15 u. groep 2: L1B – L4B – L5B
9.45 u. groep 3: L1C – L4C – L5C

26 (do)

CLB – MEDISCH: L5
De arts en de verpleegkundige komen voormiddag naar de school voor de vaccinatie van het 5de leerjaar.
BABBELDOOS: van 8.40 u. tot 10.15 u.
voor allochtone ouders van de instappertjes en 1ste kleuterklas

Maandag 30 september :
LOKALE VERLOFDAG

