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NIEUWSBRIEF november 2017
FAMILIENIEUWS
 Geboren op 13 oktober 2017 : Sofia, zusje van Ayman (3de leerjaar), Ikhlas
(3de kleuter) en Zahra Toure Roufai (1e kleuter).
 Overleden op 17 oktober 2017 : mevrouw Leona Colman (77 j.),
overgrootmoeder van Wout (1e lj) en Louise (1e kl.) Demaret.
OVERZICHT VAN DE VOORBIJE WEKEN
De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas
werkten rond het thema ‘Ridders en
kastelen’ en bezochten het kasteel van
Ooidonk.

De kinderen van het 1e leerjaar krijgen
elk een meter of peter van het 6de
leerjaar toegewezen. Samen doen ze
verschillende activiteiten waaronder
knutselen.

De leerlingen van het 2de leerjaar leerden
tijdens de verkeerslessen hoe ze veilig
de straat kunnen oversteken.

De 4es verkenden de provincie OostVlaanderen en de grens met Nederland
en de provincies Antwerpen en WestVlaanderen.

De leerlingen van het 5e en 6de leerjaar
trokken naar het Zwin voor een leerrijke
uitstap …

… en maakten nadien lekkere zeehapjes
klaar.

Dat auteurslezingen niet altijd saai zijn,
mochten de leerlingen van het 3de en 4de
leerjaar ervaren bij jeugdauteur Ruth
Verstraeten. Naast een voorleessessie
gaf ze ook een workshop creatief
schrijven.
Op vrijdag 20 oktober maakten de
leerlingen van de 2de en 3de graad kennis
met het project Schoonderhage. Zij
leerden over mensen met een beperking
en de nood aan opvang voor deze
mensen. Via onze actie Music for Life
kan U dit project steunen. De verkoop
van pompoensoep was alvast een
succes !
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Ouderraad (20u)
Zwemmen 1-2-3-4
Toneelvoorstelling voor de kleuters van de 3de
kleuterklas.
De leerlingen van het 1e en 2e leerjaar bezoeken
het huis van de Sint te Sint-Niklaas.
Grootouderfeest kleuters
Workshop Velt : Ecosmossen met Pim Pompoen
voor de leerlingen van het 5de leerjaar.
Zwemmen 1-2-3-4

