November – December 2018



27/10 - 04/11


 5/11/2018

Herfstvakantie

Instap kleuters
Start fluo-actie
Ouderraad

 6/11/2018

Zwemmen L3-L4-L5-L6

 7/11/2018

 8/11/2018

Herfstwandeling KS
Zwemmen K2
Oefenmoment netbal in sporthal: L6



14/11/2018 Pedagogische studiedag: vrijaf

 15/11/2018

Zwemmen L1-L2

 20/11/2018

Zwemmen L3-L4-L5-L6

 22/11/2018

Bib
Zwemmen K3

Oudercontact 1 in de klas

 23/11/2018 Herfstwandeling: L1-L2
 29/11/2018 Zwemmen L1-L2
 02/12/2018 Begin advent
 04/12/2018 Zwemmen L3-L4-L5-L6

 06/12/2018 Sint op bezoek
Zwemmen K2















 11/12/2018 Schaatsen te Kontich: 13.15 -14.00 uur: L3 + L5


 13/12/2018 Zwemmen L1-L2


 14/12/2018

Kerstmarkt om 16.00 uur

Medisch consult op school: L6

 17/12/2018 Schaatsen te Kontich: 9.45 – 10.30 uur: L4 + L6
 18/12/2018

 20/12/2018

Zwemmen L3-L4-L5-L6
Medisch onderzoek op school selectieve: L5 +L1
Rapport 2
Netbal L6
Bib
Zwemmen K3



22/12 - 06/01

Kerstvakantie

 Scholenveldloop
Veel gelukkige “atleetjes”! Een dikke proficiat aan alle deelnemers van de scholenveldloop op 26/9.
Dank aan meester Tim voor de trainingen en organisatie.
 Kleuterkermis
Een heel geslaagde kermis, dankzij de hulp van vele mama’s, papa’s en grootouders
die kwamen helpen. Bedankt voor jullie steun!
 Dag van de leerkracht
De leerkrachten dankt de ouderraad voor de superleuke fluohesjes en het COV voor de
lekkere attentie op vrijdag 5 oktober.

 Schoolrekeningen
Goed nieuws! Voortaan kan je de schoolrekening van je kind onmiddellijk betalen met je smartphone!
Eenvoudig, veilig en snel. Scan de QR-code en de schoolrekening is betaald.
Neem contact op met je bank als het scannen niet lukt.
 Emoji fuif
Een talrijke opkomst en een dj met veel ambiance zorgde voor een zeer geslaagde party.
Hartelijk dank aan de ouderraad voor de organisatie.
 Start fluo
We halen onze fluo-hesjes weer terug uit de kast, want vanaf maandag 5 november wordt het
startschot gegeven van ‘Fluo’. Dus vergeet zeker jullie fluo-hesjes niet te dragen elke ochtend
en avond bij het naar school komen of naar huis gaan. De jongste kleuters, nieuwe leerlingen en
de leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen een nieuw, aangeboden door de ouderraad.

