15 oktober 2021

Beste ouder

Betreft: boekenbeurs, praktisch
BOEKENBEURS:
De boekenbeurs is terug!
Deze gaat door in onze gymzaal op woensdag 20/10, donderdag 21/10 en vrijdag 22/10.
We nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen met uw kind(-eren). Wilt u een
boek aankopen, dan vragen de bibmoeders om dit bij voorkeur cash te betalen. De
opbrengst van de boekenbeurs gaat naar de aankoop van nieuwe boeken voor in de
schoolbibliotheek. De bibmoeders organiseren volgende week een aantal activiteiten voor de
kinderen om de liefde voor boeken te prikkelen.
Tijdens de boekenbeurs zijn er organisatorisch veranderingen.
We zetten alles hieronder op een rijtje.
AFGEHAALDEN op dinsdag 19/10, woensdag 20/10, donderdag 21/10 en vrijdag 22/10:
kleuters

in de klas, zoals gewoonlijk

L1, L2, L3

SPEELPLANEET

L4, L5, L6

kleuterspeelplaats, zoals gewoonlijk

We vragen om de looprichting te respecteren. U komt binnen via de gewone inkom en verlaat de
school via de nooddeur of de Speelplaneet.
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN OP SCHOOL:
Alle naschoolse activiteiten gaan door tijdens de boekenbeurs. Sommige activiteiten gaan op
een andere locatie door. De lesgevers begeleiden de kinderen van en naar de grote speelplaats.
BEWEGINGSOPVOEDING LAGER:
De lessen bewegingsopvoeding voor de lagere klassen gaan vanaf dinsdag buiten door.
Wat trekt uw kind aan als het lichamelijke opvoeding heeft?
• sportieve kledij
• bij regenweer:
o regenjas
o waterdichte schoenen
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ACTIVITEITEN voor de kinderen:
DI

19

L2A, L6A, L6B, L5B, L1A, L1B: bewegingsopvoeding

WO

20

Julesklas, Nijntjesklas, krokodillenklas en Mickeyklas: voorleesmoment
L1B, L2B, L3B: bewegingsopvoeding
L1A, L2A, L3A: zwemmen

DO

21

beren- en uiltjesklas: voorleesmoment
L1: voorleesmoment
L2: bezoek aan de stadsbibliotheek
L3 en L4: auteur op bezoek, Asma Ould Aissa
L4B, L4A, L5B, L5A, L2A, L2B: bewegingsopvoeding

VR

22

L1: bezoek aan de boekenwinkel, THEORIA
L2: voorleesmoment
L5 en L6: auteur op bezoek, Jef Aerts

Vriendelijke groeten
de leerkrachten
mevrouw Lindsey, directeur

woe 19/10 van 7.30u - 13u
do 20/10 van 7.30u - 17.30u
vrij 21/10 van 7.30u - 16.30u
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