NIEUWSBRIEF 2

‘19-’20

De Graankorrel Kruiseke
Kalender - onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen
Maandag 9 september
Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september
Donderdag 12 september
Woensdag 18 september
Donderdag 19 september
Vrijdag 20 september
Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Vrijdag 27 september
Maandag 30 september
Dinsdag 1 oktober
Woensdag 2 oktober
Vrijdag 4 oktober
Maandag 7 oktober
Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
Donderdag 10 oktober
Vrijdag 11 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober
Dinsdag 22 oktober
Woensdag 23 oktober
Donderdag 24 oktober
Vrijdag 25 oktober
maandag 28 oktober

Volksfeest

klasoverschrijdend kleuter
infoavond lager
maandblik
terugkomdag K3 - L1
schoolfotografie
dag van de sport
infoavond kleuter
poppenkast K3 - L1
poppenkast kleuter
schoolreis onderbouw
scholenveldloop bovenbouw
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
schoolreis bovenbouw
scholenveldloop onderbouw
sportdag kleuter
jarigen vieren
vrije dag
pedagogische werkdag
pedagogische werkdag
Saved by the bell
uitstap tabaksmuseum L2
klasoverschrijdend spelen kleuter
toneel forum L1 en L2
Typlessen L4, L5 en L6
maandblik
koekeloere K3 - L1
muzische vrijdag lager
toneel forum L5 en L6
typlessen L4, L5 en L6
poppenkast kleuter
toneel forum L3 en L4
Dag van de jeugdbeweging
muzische vrijdag lager
typlessen L4, L5 en L6
zitdag Steffi Malfait
Jefi L5 en L6
kijkmoment nieuwe peuters
griezelnamiddag L1 en L2
ochtendgymnastiek K3 - L1
jarigen vieren
muzische vrijdag lager
start herfstvakantie

We zijn tevreden met het volksfeest van vorig
weekend. Graag willen we iedereen bedanken
voor de komst!
Ook de verenigingen danken jullie.
De pastorie is ondertussen al in gebruik en het
verloopt goed & het is echt fijn!
Ook de andere kinderen vinden het leuk om
eens te spelen in de pastorietuin.
We zijn heel blij met deze vernieuwing!

Geen school
•

Maandag 30 september
= vrije dag

•

Dinsdag 1 oktober
= pedagogische werkdag

•

Woensdag 2 oktober
= pedagogische werkdag

Schoolreglement
Het vernieuwde schoolreglement kan je op de website terugvinden.
Elke oudste leerling kreeg een invulformulier ‘toestemming schoolreglement’ mee naar huis. Mogen we vragen deze
ingevuld mee te geven met uw zoon of dochter tegen maandag 9 september. Bedankt!

Batterijen
Nog steeds zamelen wij batterijen in op school.
Jullie kunnen de batterijen meegeven met de kinderen naar school
We deponeren de batterijen in een grote ton.
Bebat ontwikkelde een spaarprogramma speciaal voor
scholen: voor elke ingezamelde kilogram aan gebruikte batterijen krijgt de
school 1 punt. Die gespaarde punten kunnen we dan inruilen voor materialen
voor op school.
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www.degraankorrelkruiseke.be

