NIEUWSBRIEF 3

‘18-’19

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Familienieuws

onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen

Maandag 1 oktober
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober

vrije dag
maandblik
dag van de leerkracht
Saved by the bell
kaas - en wijnavond
Toneel Forum Wervik L1 - L2
muzische vrijdag lager
Poppenkast kleuter
K3 - L1: ochtendgymnastiek
Toneel Forum Wervik K3
Project afval Djapo L4
Klasoverschrijdend spelen kleuter
Zitdag brugfiguur Steffi Malfait
Jefi - film L5 - L6
Toneel Forum Wervik L3 - L4
Griezelnamiddag L1 - L2
infomoment nieuwe peuters
jarigen vieren
muzische vrijdag lager
start weekje herfstvakantie
maandblik
muzische virijdag
K3 - L1: Koekeloere
start typlessen op school L4 - L5 - L6
pedagogische werkdag

Zaterdag 6 oktober
Dinsdag 9 oktober
Vrijdag 12 oktober

Dinsdag 16 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober
Woensdag 24 oktober
Donderdag 25 oktober

Vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober
Woensdag 7 november
Vrijdag 9 november
Dinsdag 13 november
Vrijdag 16 november

In de voorbije periode moest er terug afscheid genomen worden van een dierbaar
familielid.
Wij willen deze familie nogmaals een hart
onder de riem steken. Veel sterkte!

Jeannine Mackielsens - overgrootmoeder van Alice K1 &
Julliette K3

1 oktober
VRIJE DAG

Nog enkele data
Januari
21: medische consulten gehoor L1
25: medische consulten L1

Bebat

Kaas– en wijnavond
Elke oudste leerling van de school kreeg een brief en affiche mee in
verband met de kaas– en wijnavond van zaterdag 6 oktober. Deze brief
en affiche kan je tevens in bijlage terugvinden.
Kaarten kunnen aangekocht worden op :
- dinsdag 25 september om 8 uur + 15.45 uur
- woensdag 26 september om 8 uur + 15.45 uur
- woensdag 27 september om 8 uur
- donderdag 28 september om 8 uur + 15.45 uur
Mogen we een warme oproep doen om de verkoopmomenten in acht
te nemen, aub?

Op school zamelen we batterijen in. Geef
gerust de batterijen mee met jullie zoon/
dochter. Jullie krijgen
zakjes mee om de batterijen in te
steken. Zet de naam van jullie zoon/
dochter erop.
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.
Met de inzamelactie kunnen we
punten verdienen en sparen voor
didactisch materiaal.

Hopelijk tot dan!

Inzamelactie
Music for Life voor TSC
TSC staat voor de ziekte
Tubereuze Sclerose Complex. Neal (L2) en
Milla (L5) doen de inzamelactie in het kader
van Music for Life.

Stemmig café






Zondag 14 oktober

We zamelen oude laptops, PC’s, kabels,
GSM’s, camera’s, tablets,
game consoles, servers, routers,
beeldschermen in om de TSC VZW te steunen.
Breng gerust jullie oude materialen
binnen in de bureau. Bedankt!
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