NIEUWSBRIEF 4

‘18-’19

De Graankorrel Kruiseke
Kalender onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen
Woensdag 24 oktober
Donderdag 25 oktober

Familienieuws

zitdag brugfiguur Steffi Malfait
Jefi - film L5 en L6
toneel Forum Wervik L3 en L4
griezelnamiddag L1 en L2
infomoment nieuwe peuters
jarigen vieren
muzische vrijdag
start herfstvakantie
start nieuwe peuters
maandblik
koekeloere K3 en L1
start typlessen L4, L5, L6
pedagogische werkdag
klasoverschrijdend spelen kleuter
typlessen L4, L5, L6
grootouderfeest
toneel Forum Wervik L5 en L6
typlessen L4, L5, L6
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
Jarigen vieren
Sint op school
Sint - en pietennamiddag L1 en L2

Vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober
Maandag 5 november
Woensdag 7 november
Vrijdag 9 november
Dinsdag 13 november
Vrijdag 16 november
Maandag 19 november
Dinsdag 20 november
Donderdag 22 november
Dinsdag 27 november
Woensdag 28 november
Donderdag 29 november
Vrijdag 30 november

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



Denise Ghesquière overgrootmoeder van Mauro (L5)

Een dikke proficiat met de geboorte van:



Miel - broertje voor Lotta K2 en
Mauro L1, zoontje van juf Davina

Verloren
voorwerpen

Kaas– en wijnavond
De kaas - en wijnavond was een succes!
Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ook een welgemeende dankjewel
voor de helpende handen!
De opbrengst zal nuttig besteed worden voor de inrichting van de
pastorie.

Er zijn al terug heel wat verloren
voorwerpen (jassen, truien, …) op school.
Indien jullie iets missen in de kleerkast van jullie
zoon of dochter, kunnen jullie dit
komen ophalen op school a.u.b.?
De zaken die een lange tijd blijven liggen op
school, deponeren wij in de
kledingcontainer.
Bedankt!

Chocoladeverkoop
We organiseren terug een chocoladeverkoop met de school en het
oudercomité. De brieven worden volgende week meegegeven met
de kinderen. Het ophaalmoment staat gepland op woensdag
28 november.
Om 8.00 uur en 11.30 kunnen jullie de chocolade komen ophalen.
Bedankt!

Vrijdag 16 november
GEEN SCHOOL
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