NIEUWSBRIEF 8

‘18-’19

De Graankorrel Kruiseke
Kalender onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen

Familienieuws

Maandag 28 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!

bezoek VTI Menen L6
bibbezoek L2
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
veilig online L3
toneel Forum L3
ziekenhuisbezoek L4
maandblik
ophalen soep
bezoek Sint - Jozef Wervik L6
Cirkel aura XS L5
vrije dag
klasoverschrijdend spelen P & KL
infoavond peuters volgend schooljaar
bezoek Kruiseke Molen L2
cirkel aura XS L5
valentijn * 
ochtendgymnastiek K3 - L1
achter de muur L6
achter de muur L5
jarigen vieren
technopolis on tour L5
1ste instapviering Eerste Communie
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
jefi - film L5 en L6
Carnaval

Woensdag 30 januari
Vrijdag 1 februari
Dinsdag 5 februari
Woensdag 6 februari

Donderdag 7 februari
Vrijdag 8 februari
Maandag 11 februari
Dinsdag 12 februari
Donderdag 14 februari

Vrijdag 15 februari
Maandag 18 februari
Dinsdag 19 februari
Vrijdag 22 februari
Zondag 24 februari
Woensdag 27 februari
Donderdag 28 februari
Vrijdag 1 maart

Toneel
De toneelgroep van de OLB (oudleerlingenbond) is
aan de laatste voorbereidingsweken gestart van
hun voorstellingen.
Ook dit jaar spelen ze hun toneel tijdens het eerste
en tweede weekend van maart. Dit telkens op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagnamiddag.
Dit jaar heeft de voorstelling als titel: Santé Honoré.
De voorverkoop van de kaarten is op zaterdag 1
februari. Vanaf maandag 4 februari kunnen er
kaarten verkregen worden in kantoor Forrest.
Belangrijk hierbij is dat ze alle voorbereidingen en
opvoeringen doen ten voordele van de school.
Alvast bedankt en veel succes!




Frans Putman
overgrootvader
van Marthe P en Vic K3
Jeanne Marie Bonnel
moeder van Christine
(administratief medewerkster)

Soepverkoop
De soepverkoop loopt nog steeds.
Jullie kunnen nog soep kopen/verkopen
tot en met woensdag 30 januari.
Graag de enveloppe met geld en strookje
in dienen in het secretariaat.
Dit kan nog elke morgen van
8.05 tot 8.45 uur.
Welke soep?

verse tomatensoep (€3/liter)



verse kervel - preisoep (€3/liter)

Wanneer soep ophalen?

woensdag 6 februari
van 11.00 tot 12.30 uur

donderdag 7 februari
Van 8.05 tot 8.45 uur

Ophalen kinderen

! Graag een stevige zak of doos voorzien.

Mogen we jullie vragen om de kinderen
steeds na school op te halen via de
parkingpoort, a.u.b.
Dit is de grijze poort bij de parking,
voor de eetzaal.
Nadat je jouw zoon/dochter hebt
opgehaald, kan je de school verlaten via de
andere grijze poort, naast de bureau.
Indien jullie nog een leerling hebben in het
3de, 4de, 5de of 6de leerjaar, kunnen jullie
doorgaan naar de andere speelplaats en
de school verlaten via de blauwe poort.
Op die manier hebben we als leerkracht het
beste overzicht en verloopt het ophalen van
de kinderen vlotjes.

Vrijdag 8 februari

VRIJE DAG

Bedankt voor jullie medewerking.
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