NIEUWSBRIEF 2

‘18-’19

De Graankorrel Kruiseke
Kalender - onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen

Wijziging datum placemat

Dinsdag 11 september
Donderdag 13 september
Vrijdag 14 september

infoavond lager (19.30 uur)
terugkomdag K3-L1
eucharistieviering lager

Maandag 17 september
Dinsdag 18 september
Woensdag 19 september
Donderdag 20 september
Dinsdag 25 september

klasoverschrijdend spelen kleuter
individuele - en klasfoto’s
dag van de sport
infoavond kleuter (19.30 uur)
schoolreis lager
sportdag kleuter
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
infoavond ‘Alles met mate’
scholenveldloop lager
jarigen vieren
Vrije dag

Op de placemat (gekregen op de openschooldag), staat de pedagogische werkdag op een
zaterdag. Wij zullen deze toch houden tijdens de
week en dat zal zijn op woensdag 29 mei.
Excuses voor het foutje.

Woensdag 26 september
Donderdag 27 september
Vrijdag 28 september
Maandag 1 oktober
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober
Zaterdag 6 oktober
Dinsdag 9 oktober
Vrijdag 12 oktober

Infoavond ALLES MET MATE

Op 27 september (om 19.30 uur) voorzien we
een infoavond in het gemeenschapscentrum
‘De Knippelaar’.
Social media evangelist Stefaan Lammertyn
geeft heel wat uitleg over sociale media, de
kansen & valkuilen van nieuwe media, … Dit
met heel wat praktische tips.
maandblik
We worden hier allemaal mee geconfronteerd,
dag van de leerkracht / Saved by the bell dus we zijn ervan overtuigd dat dit heel
kaas– en wijnavond
interessant kan zijn als ouder.
We hopen op een talrijke
toneel L1 + L2 Forum Wervik
opkomst.
muzische vrijdag lager
Een brief voor de inschrijving
poppenkast kleuter
volgt nog.

Dinsdag 16 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober

ochtendgymnastiek K3 - L1
toneel K3 Forum Wervik
klasoverschrijdend spelen kleuter
muzische vrijdag lager

Woensdag 24 oktober
Donderdag 25 oktober
Vrijdag 26 oktober

zitdag brugfiguur Steffi Malfait
Infomoment nieuwe peuters
muzische vrijdag lager

Schoolreglement

Helpende handen
Zoals jullie vernamen via de flyer van het OCMW
is er terug de fruit - en soepbedeling op
woensdag. De eerste weken is het fruit, daarna
soep en voor de laatste maanden terug fruit.
Wij zijn nog op zoek naar mama’s, papa’s,
opa’s, oma’s, … die een handje kunnen helpen
op woensdag bij de bedeling en het toezicht
tijdens het eten van het fruit/de soep.
Dit van 10.10 uur tot 10.30 uur. Bij interesse:
graag een mailtje naar:
fiene.minne@degraankorrelkruiseke.be

Het vernieuwde schoolreglement kan je in bijlage van deze
nieuwsbrief alsook op de website terugvinden. Een belangrijke praktische wijziging is:

koekjes meegeven in een doosje/doosjes (genaamtekend) = geen papiertjes. We denken met onze school aan
het milieu.
Indien je een geprint exemplaar wenst van het schoolreglement dan mag je deze via de klastitularis vragen.
Elke oudste leerling krijgt een invulformulier ‘toestemming schoolreglement’ mee naar huis. Mogen we vragen deze
ingevuld mee te geven met uw zoon of dochter tegen maandag 10 september.

Batterijen
Nog steeds zamelen wij batterijen in op school.
Jullie kunnen de batterijen meegeven met de kinderen naar school
We deponeren de batterijen in een grote ton.
Binnenkort geven we ook zakjes mee om de batterijen erin te steken. Na een
bepaalde tijd trekken we een zakje (met naam) eruit. Deze leerling wint een
prijs.
Verzamel dus zeker veel batterijen, zodat je kans maakt op de leuke prijs.
Bebat ontwikkelde een spaarprogramma speciaal voor
scholen: voor elke ingezamelde kilogram aan gebruikte batterijen krijgt de
school 1 punt. Die gespaarde punten kunnen we dan inruilen voor materialen
voor op school.
Dus hoe meer batterijen we inzamelen, hoe meer punten. 
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