WEEKBRIEF 19/10/2018

INHOUD :

Herinneringen:

Herinneringen
Nieuwe leerkrachten
L2 naar de Averegten
L3 naar het Speelgoedmuseum
Filmworkshop L4
Halloween
Luizencontrole

* 22/10/2018: Zwemmen L4A, L4B, L5 en L6
* 25/10/2018: Rapport 1 en oudercontact (lagere school)
* 29/10/2018 - 4/11/2018: Herfstvakantie
* 6/11/2018: Oudercontact kleuters

Nieuwe leerkrachten
We verwelkomen nieuwe leerkrachten: juf Anke vervangt juf Shana in K2, juf Talitha vervangt juf Brigitte in
L4A en juf Kim vervangt juf Anouchka in L4B.
L2 naar de Averegten
Op dinsdag 23 oktober gaan de leerlingen van L2A en L2B wandelen in de Averegten. Eekje de Eekhoorn is
een heel avontuurlijke en speelse eekhoorn. Hij kan goed opdrachten uitvoeren, is heel snel en weet alles
over het bos! Eekje vindt zichzelf geweldig! Kinderen vindt hij maar raar. Ze zijn niet snel, eten geen nootjes,
springen niet van tak naar tak en hebben geen pluimstaart. Wat doen kinderen dan eigenlijk wel? Eekje
besluit om een spel te organiseren: Eekje tegen allen. Hij daagt de kinderen uit om zijn opdrachten in het bos
uit te voeren!
Vertrek: 9u (met de auto’s) Hartelijk dank voor de (groot-)ouders die ons willen brengen!
Terug op school: 12u (met de bus)
Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Aangepaste speel- en regenkledij is noodzakelijk. Stevige
stapschoenen of laarzen zijn altijd goed.
L3 naar Speelgoedmuseum
Op dinsdag 23 oktober gaan de leerlingen van L3A en L3B op ontdekking naar het Speelgoedmuseum.
Vertrek: 13u10 (met de bus)
Terug op school : 15u30 (met de bus)
Filmworkshop L4
Op donderdag 25 oktober krijgen de leerlingen van L4A en L4B een filmworkshop aangeboden. Ze worden
ondergedompeld in de wereld van Rosie en Moussa. Experimenterend met verschillende technieken creëren
ze een leuke scène. Vervolgens zetten ze een kleurrijke overlay op de beelden. Dromen komen tot leven in
deze kleurrijke lijnen en vormen.
De workshop gaat op school door.
Halloween
Op vrijdag 26 oktober mogen de kinderen die het wensen zich verkleden in Halloween-style. Dit is geen
verplichting.
Luizencontrole
De afgelopen week werden er controles uitgevoerd op vlak van luizen en neten.
Indien nodig werden er stickers en/of brieven meegegeven met de desbetreffende kinderen.
Wij zouden jullie als ouders willen vragen om tijdens de komende vakantie zeker de haartjes van jullie
zoon/dochter opnieuw te controleren en, indien nodig, te behandelen.
Net na de vakantie zal de ganse school opnieuw gecontroleerd worden. Alvast bedankt voor de medewerking.

