Nieuws maart 2021 - JEUGDBOEKENMAAND : LEZEN IS EEN FEEST !

Klavertje vier






De veilige voetganger
Houd de WC rein, dat is voor iedereen fijn!
Water, water, water
Ik onderzoek wat ik lees/leer
Wij laten niemand in de steek!

Jullie kochten massaal spulletjes met Tekenfund. Deze actie
bracht de school € 4667,10 op.
Dankzij jullie staan we nu weer een stap dichter bij de stille
plek voor de leerlingen. Met alle Rode Neuzenacties samen
verzamelden we reeds € 9242,60!!! Een dikke merci!
#rodeneuzendag #stilleruimte #allesvoordekinderen

Pasta Take Away – zaterdag 6 maart

Leerlingenraad KOP - Nieuws

De bestellingen liepen ook hier vlot binnen.
Jammer dat we niet met z’n allen samen
kunnen geniet van de heerlijke pasta’s op
ons jaarlijks eetfestijn. Maar langs deze weg
wensen we iedereen smakelijk eten en maak
er in je eigen bubbel een mini eetfestijn van!

De leerlingen van de leerlingenraad zijn volop bezig om een heuse
gezinsquiz in elkaar te steken. De 70 vragen zijn in de maak!
Een leuke bubbelquiz voor een avond plezier. En met prijzen uiteraard!
Binnenkort horen jullie hier meer over.

1 maart = Complimentendag
Lieve ouders
Corona zorgt ervoor dat we elkaar veel minder kunnen zien. We missen jullie en vinden het super
knap hoe jullie volhouden ook als het wat moeilijker gaat. We genieten nog steeds van jullie
vriendelijke gebaren, een lieve lach, een knipoog,… Wat knap dat jullie positief blijven in deze
tijden. Zelfs op afstand voelen we jullie warmte.
Jullie krijgen van ons een pluim, een diepe buiging en een luid applaus.
Dank je wel dat jullie onze ouders zijn!

maandag

dinsdag

woensdag

Zwemmen
5A – 5B – 6A – 6B

01-03-2021
05-03-2021
Sportsnack juf Lies 15.45u
Week A

Oog voor Lekkers:
Appel Royal bio
Dankjewel aan de schilouders

08-03-2021
12-03-2021
Week B

Zwemmen
1A – 1B – 4A – 4B
Sportsnack juf Lies 15.45u

Zwemmen 2A – 2B

Oog voor Lekkers:
Groene kiwi bio
Dankjewel aan de schilouders

Week A

22-03-2021
26-03-2021
Week B

29-03-2021
02-04-2021
Week A

vrijdag

Geplande evacuatieoefening

06-03-2021
Pasta Take Away

Auteurslezing Sarah Devos
5de lj (online)
Sportsnack meester Kevin
15.45u

Auteurslezing Sylvia Vanden
Heede 2de lj (online)
Sportsnack meester Kevin
15.45u

NATIONALE PYJAMADAG –
Bednet
Auteurslezing Melvin 3de lj
(online)

KIVA-les

Giraffen

Sportsnack juf Lies 15.45u
Oog voor Lekkers:
Appel Magic Star

Ouderraad 20u (TEAMS)

GEEN SCHOOL
GEEN OPVANG

Aardgat werkdag 5de lj (vm)
+ 6de lj (nm)
Sportsnack juf Lies 15.45u

Oog voor Lekkers:
Bloemkool
Dankjewel aan de schilouders

Dankjewel aan de schilouders

Sportsnack meester Kevin
15.45u

Panda’s
Sportsnack meester Kevin
15.45u

KIVA-Activiteit
Challenge van 5de lj

Zwemmen
5A – 5B – 6A – 6B
Sportsnack meester Kevin
15.45u

Sportsnack juf Lies 15.45u

weekend

Giraffen

Zwemmen 3A – 3B +
Panda’s

VRIJE DAG
15-03-2021
19-03-2021

donderdag

Oog voor Lekkers:
Appel Golden
Dankjewel aan de schilouders

Nota: alle uitstappen, bibbezoeken, toneelvoorstellingen,… zijn geannuleerd wegens Corona-maatregelen.

Schoolfotograaf

