WEEKBRIEF 28/09/2018
INHOUD :

Herinneringen:

- Herinneringen
- Pedagogische studiedag
- Rollebolle
- Saved by the bell
- Fietscontroles lagere school
- Eetfestijn “Ristorante Italiano”
- Infoavond GWP Herentals L5 en L6

* 09/10/2018: Fietscontroles lagere school
* 13/10/2018: Eetfestijn “Ristorante Italiano”
* 15/10/2018: Schoolfotograaf

Pedagogische studiedag
Maandag 1 oktober 2018 is een lesvrije dag voor onze leerlingen. Opvang in de Wiezebel (op school) is
mogelijk. Inschrijven kan voor een halve of een hele dag.
Rollebolle
Op donderdag 4 oktober gaan de kleuters van K2 en K3 een sportvoormiddag beleven in het
gemeenschapscentrum Klein Boom. De vier- en vijfjarige kleuters kunnen op het bewegingslandschap
‘Rollebolle’ naar hartelust experimenteren met allerlei aantrekkelijk en uitnodigend spelmateriaal. Meer
info via de brief van de klasleerkracht.
Saved by the bell
Saved by the bell gaat jaarlijks door op 5 oktober. Dat is de Internationale dag van de Leerkracht. Dag in
dag uit staan onze leerkrachten klaar om kwalitatief onderwijs te bieden aan de leerlingen. Wereldwijd
zijn er ook miljoenen kinderen en jongeren die geen leerkrachten hebben. Zij kunnen om allerlei redenen
niet naar school gaan: armoede, gebrek aan infrastructuur, ongelijkheid, oorlog en conflict, … We willen
onze leerlingen tot wereldburgers opvoeden, die een brede kijk hebben op de dingen, culturen,
mensen, … We willen verder kijken dan het vertrouwde dat onze onmiddellijke omgeving ons biedt. Door
massaal de schoolbel te laten rinkelen, vragen we de aandacht voor het recht op goed onderwijs voor
alle kinderen in de wereld.
Eetfestijn “Ristorante Italiano”
De inschrijvingen voor de “Ristorante Italiano” komen massaal binnen. U hebt nog tot
woensdag 3 oktober de kans om in te schrijven.
Infoavond GWP Herentals L5 en L6
Op donderdag 11 oktober gaat om 19u30 de infoavond voor de GWP van L5 en L6 door in de
polyvalente zaal van de school. Alle ouders van de leerlingen van L5 en L6 worden hier van harte op
uitgenodigd. Het verloop van de sportweek, het sporthotel, de benodigdheden e.d. worden hier
toegelicht.

