NIEUWSBRIEF 7

‘18-’19

De Graankorrel Kruiseke
Kalender onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen

Familienieuws

Maandag 7 januari

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

Dinsdag 8 januari
Woensdag 9 januari
Donderdag 10 januari
Maandag 14 januari
Dinsdag 15 januari
Vrijdag 18 januari
Maandag 21 januari
Dinsdag 22 januari
Vrijdag 25 januari
Maandag 28 januari
Woensdag 30 januari

start nieuwe peuters
driekoningentocht kleuters
ouderavond Aura XS L5
maandblik
theatervoorstelling Posi & Friends L1 & L2
infoavond K3
poppenkast kleuter
gezelschapspelletjesnamiddag K3 & L1
infoavond overgang secundair L6
klasoverschrijdend spelen kleuter
medisch onderzoek gehoor L1
ouderavond Eerste Communie in Geluwe
Honkie Tonkie L1 & L2
medisch onderzoek L1
jarigen vieren
schoolbezoek VTI Menen L6
Zitdag brugfiguur Steffi Malfait






Denise Vincke
overgrootmoeder van Lente L6
Lucienne Pépin
overgrootmoeder Clément L2
Staf Defreyne
overgrootvader van Kayleigh L1,
Lleyton L4, Ashley en Hayley L5

Warmste week
We willen alle leerlingen en de juffen van het zesde leerjaar bedanken voor de actie voor
de Warmste Week. Ze zamelden een mooi bedrag van 346,87 euro in. Dit bedrag wordt geschonken
aan de actie ‘Kom op tegen kanker’. Ook bedankt aan alle ’warme’ ouders, grootouders, … die een
kopje koffie of fruitsap kwamen drinken.

De kinderen deden hun uiterste best tijdens de
voorbije periode. Goed gedaan!
We wensen iedereen
een welverdiende & deugddoende vakantie toe.
We wensen jullie 365 dagen met














liefde
dankbaarheid
respect

gemoedelijkheid
eerlijkheid
vrolijkheid
vriendschap
vreugde
plezier
voldoening
gezelligheid
…

EN WARME KERST &
EEN VREUGDEVOL 2019
VOOR IEDEREEN!

Winterwandeling
Morgen 21 december 2018:
winterwandeling + kerstmarkt
Herinnering:






start wandeling: 18.00 uur
zaklamp & fluojas
afstand: 1,5 of 3 km
nadien:





warme & koude dranken
braadworsten
pannenkoeken

We willen jullie alvast van
harte bedanken!
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