17 oktober 2019

Beste ouder

Betreft: Organisatie de laatste week voor de herfstvakantie
BOEKENBEURS:
De week voor de herfstvakantie gaat de boekenbeurs door. Onze gymzaal wordt
omgetoverd tot een heuse boekenbeurs! Deze gaat door op woensdag 23/10,
donderdag 24/10 en vrijdag 25/10. Op die dagen zullen er een aantal zaken anders zijn
dan gewoonlijk. We zetten alles even op een rijtje:
AFGEHAALDEN TIJDENS DE BOEKENBEURS:
• Op woensdagmiddag kunnen de kinderen afgehaald worden op volgende locaties:
o Voor de kleuters geldt de gewone regeling namelijk, afhalen in de klas.
o Het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar wordt afgehaald in het binnenland. Dat is de zaal aan
de overkant van de grote speelplaats.
o Het 5de en 6de leerjaar wacht op de kleuterspeelplaats, zoals gewoonlijk.
• Op donderdag- en vrijdagmiddag wacht uw kind op de banken op de kleuterspeelplaats.
• Op donderdag- en vrijdagavond geldt onderstaande regeling:
o Voor de kleuters geldt de gewone regeling namelijk, afhalen in de klas.
o Het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar wordt afgehaald in het binnenland. Dat is de zaal aan
de overkant van de grote speelplaats.
o Het 5de en 6de leerjaar wacht op de kleuterspeelplaats, zoals gewoonlijk.
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN OP SCHOOL TIJDENS DE BOEKENBEURS:
Alle naschoolse activiteiten gaan door tijdens de boekenbeurs, enkel de locatie wordt voor
sommige activiteiten aangepast. De lesgevers begeleiden de kinderen van en naar de opvang.
Een overzicht:
o dinsdag 22/10
rollebolle voor K2 en K3
gymzaal secundair
o donderdag 24/10
turnen en omnisport
gymzaal secundair
o vrijdag 25/10
JUNTOS breakdance
gymzaal secundair

BEWEGINGSOPVOEDING LAGER:
De lessen bewegingsopvoeding voor de lagere klassen gaan buiten door. We vragen dan ook
dat uw kind in sportieve kledij naar school komt. Alvast bedankt!

BOERDERIJKLASSEN 2de leerjaar:
•
Vertrek? maandag 21 oktober om 9.00 uur (tegen 8.25 uur stipt op school aanwezig)
•
Terug? woensdag 24 oktober omstreeks 15.15 uur
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UITSTAP PROJECT WO I, 5de leerjaar:
• Wanneer? maandag 21 oktober 2019
• Van 8.25 tot 15.50 uur

GROOTOUDERFEEST VOOR DE GROOTOUDERS VAN DE KLEUTERS:
Op donderdag 24 oktober worden de grootouders van de kleuters uitgenodigd op onze school.
De vraag om te zorgen voor taart of gebak aan alle ouders van de school is in
functie van het grootouderfeest. De taarten en het gebak kunt u de
donderdagmorgen op de kar in de inkom plaatsen. Alvast bedankt voor het lekkers.
De grootouders van de kleuters zullen u dankbaar zijn!

HERFSTVAKANTIE:
De herfstvakantie start op vrijdag 25 oktober 2019 om 15.00 uur.
Er is die dag nog opvang tot 18.00 uur.
We verwachten alle kinderen terug op school op maandag 4 november 2019.

Vriendelijke groeten
de leerkrachten
mevrouw Lindsey, directeur
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