NIEUWSBRIEF 12

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Familienieuws

onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen/...

Maandag 9 mei

betaalmomenten afhaal - spaghetti
ochtendgymnastiek lager
betaalmoment afhaal - spaghetti
ochtendgymnastiek lager
PopUpBib
uitstap thema feest (papa Benjamin) K1
trefbaltornooi L4 - L5 en L6
laatste betaalmoment afhaal - spaghetti
toneel kleuter op school
ochtendgymnastiek lager
Touwtrekken L1 - L2 - L3
Bezoek Rode Kruis L4
Rots & Water L5
ochtendgymnastiek kleuter
medisch consult L1
toneel Forum L1 en L2
Rots & Water L5
medisch consult L1
afhaalmomenten Spaghetti - Schoolfeest
klasoverschrijdend spelen kleuter
kijkmoment nieuwe peuters
Honkie Tonkie L1 en L2
bezoek dierenarts L3
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
Rots & Water L5
start nieuw peutertje
eerste reken - en taallesje K3 - L1
jarigen vieren

Dinsdag 10 mei

Woensdag 11 mei
Donderdag 12 mei

Vrijdag 13 mei
Dinsdag 17mei
Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei
Woensdag 25 mei
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei

Een dikke proficiat met de geboorte van:

•

Noa
Broertje voor Elias (L4)

Eerste Communie & Vormsel
Vorige zondag straalden de kinderen
van het eerste leerjaar tijdens de
viering van hun Eerste Communie.
Nogmaals een dikke proficiat aan alle
kinderen & ouders.
Komende zondag is het de
beurt aan de
vormelingen.
Alvast gefeliciteerd aan
deze kinderen en hun ouders!

Geen school
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Hemelvaartsweekend

Carwash
Op zaterdag 11 juni organiseren wij
terug een carwash.
Prik deze datum alvast in jullie
agenda.
Meer info volgt later via een brief.

Data volgend schooljaar







25 augustus: openklasavond
3 oktober: vrije dag
15 oktober: kaas - en wijnavond
3 februari: vrije dag
30 april: Eerste Communie
7 mei: Vormsel

SchoolApp

Afhaal Spaghetti - Schoolfeest
Volgende week staan er nog een aantal betaalmomenten gepland voor
de afhaal - spaghetti.

•
•
•
•

maandag 9 mei om 8.00 uur
maandag 9 mei om 15.50 uur
dinsdag 10 mei om 8.00 uur
woensdag 11 mei om 8.00 uur

Graag het ingevulde formulier meebrengen.
We schrijven de bestelling over op het strookje en het strookje wordt
meegeven naar huis. Wees welkom in de eetzaal.

Als ouder kan je nu de foto’s
‘pinchen’ door met twee vingers
tegelijk een verklein/vergroot
beweging te maken. De foto zal zich
vervolgens openen in een nieuw venster waarin je hem kunt opslaan zoals
je normaal op je telefoon
afbeeldingen kunt opslaan.
P.S.: Indien van een IPhone gebruik wordt
gemaakt, moet je de foto na het openen
van het nieuwe venster bv. de afbeelding
nog een seconde ingedrukt houden voordat de opties om de afbeelding te slaan in
beeld komen.

Alvast bedankt voor de steun en geniet!
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