WEEKBRIEF 12/10/2018

INHOUD :

- Herinneringen
- L1 naar CC Zwaneberg
- Zilveren medaille VSV
- Veiligheid parking
- Schoolfotograaf
- Sportkamp herfstvakantie (zie brief in bijlage)

* 13/10/2018: Eetfestijn “Ristorante Italiano”
* 16/10/2018: Start sportsnack
* 24/10/2018: Speluurtje nieuwe kleuters
* 25/10/2018: Rapport 1 en oudercontact (lagere school)

Herinneringen:

L1 naar CC Zwaneberg
Op maandag 15 oktober gaan de kinderen van L1 naar CC Zwaneberg. Daar wonen ze de voorstelling Molly
Monster bij. Molly Monster wil er dolgraag bij zijn wanneer haar nieuwe zusje uit het ei kruipt dat mama heeft
gelegd. Dat gebeurt ver weg achter de Wilde Heuvels, op het Eiereiland, waar kleine monsters ter wereld
komen. Maar hoe kan ze haar beste vriend Edison aan het verstand brengen dat hij niet jaloers hoeft te zijn?
Bezorgd reist Molly haar ouders achterna. Zo begint een avontuurlijke tocht doorheen een kleurrijke wereld:
Monsterland.
Later krijgen de kinderen een filmworkshop ‘stop-motion’ aangeboden. Ze zullen mee gaan op een
avontuurlijke tocht door het kleurrijke Monsterland. Ze zullen ontdekken hoe Molly Monster tot leven komt en
experimenteren met de stop-motion techniek.
Zilveren medaille VSV( Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
Elke schooljaar organiseren we verschillende initiatieven i.v.m. verkeersveiligheid (b.v. fietscontrole,
verkeerslessen, we betrekken ouders bij een uitstap, fietsexamen etc). Fier kondigen we aan dat onze school
een zilveren medaille Verkeer op School heeft gewonnen ! Proficiat beste leerlingen, (groot-)ouders en
leerkrachten!
Veiligheid parking
Als fiere eigenaars van een zilveren medaille Verkeer op School en een deellabel project 10 op10 willen we
jullie extra aandacht vragen voor de soms onveilige situatie op de parking. We willen onze kinderen leren zich
hoffelijk te gedragen in het verkeer, zichzelf en de anderen niet in gevaar te brengen, rekening houden met
andere weggebruikers. Iedereen is mee verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en veiligheid van de
schoolomgeving.
Schoolfotograaf
Op maandag 15 oktober komt de schoolfotograaf. We nemen van elke klas een groepsfoto. Indien U
graag een individuele foto van uw kind of een foto van het gezin wenst, worden deze foto's genomen
vanaf 8 uur.
Ondergetekende, ........................................................ ouder van..................................uit…………(klas),
wil graag :
- een foto van zijn/haar kind

ja / neen

- een foto van zijn/haar kinderen tezamen

ja / neen

(namen en klas van de kinderen : ........................................…………………………………………)
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