NIEUWSBRIEF 9

‘18-’19

De Graankorrel Kruiseke
Familienieuws

Kalender onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen
Maandag 11 maart
Dinsdag 12 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart
Maandag 18 maart
Dinsdag 19 maart
Vrijdag 22 maart

start nieuwe peuters
toneel forum Wervik L1 & L2
maandblik
toneel forum Wervik L5 & L6
muzische vrijdag kleuren lager
klasoverschrijdend K3 - L1
toneel forum Wervik K3
klasoverschrijdend spelen P & KL
muzische vrijdag kleuren lager
2de instapviering Eerste Communie
bib-bezoek L2
zitdag Steffi Malfait
Koalawedstrijd L5 & L6
jarigen vieren
muzische vrijdag kleuren lager
vastenviering lager
Rollebolle K2 & K3
doedag Broederlijk Delen lager
infomoment nieuwe peuters
sponsortocht en tearoom Broederlijk Delen
sobermaal

Zondag 24 maart
Maandag 25 maart
Woensdag 27 maart
Donderdag 28 maart
Vrijdag 29 maart
Dinsdag 2 april
woensdag 3 april
Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april

Een dikke proficiat met de geboorte van:



Maure - zusje van Mathis L1
en Milan L3

Facturen
Vakantie

We kregen de toestemming van de makers van het
boekhoudprogramma om de facturen opnieuw
door te mailen.
De factuur van februari zal dan ook via mail
worden verstuurd naar de ouders die dit in het
verleden hebben aangevraagd. Er volgt nog een
melding hiervan via mail na de krokusvakantie.

Het was een lange periode van vakantie
tot vakantie. In die periode is er terug heel
veel gedaan:

veel geleerd

Soepverkoop









De soepverkoop was een succes!
Bedankt voor de aankopen en dus de
steun voor onze school.
Ook het oudercomité zijn we heel
dankbaar voor de organisatie!

Nu staat de krokusvakantie pal voor de
deur. De vakantie heeft iedereen meer
dan verdiend!
We wensen iedereen een fijne &
deugddoende vakantie toe!

veel leuke activiteiten gedaan
veel samengewerkt
veel gezorgd
veel gelachen
veel geholpen
veel plezier gemaakt
veel …

Prettige vakantie!
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