NIEUWSBRIEF 13

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Maandag 13 juni
Donderdag 16 juni
Maandag 20 juni
Woensdag 22 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni

Pinkstermaandag
PopUpBib
start oudercontactweek kleuter
eindejaarsexpo tekenacademie
start proeven L5 en L6
start proeven L1 - L4
zitdag Steffi
zwemmen K3 - L1
eindviering lager
laatste dag proeven
De grote sprong K3
start oudercontactmomenten lager
sportdag lager
sportiefste leerling & tornooi L6 - leerkrachten
jarigen vieren (juni & juli)
rapportenavond lager
ontbijt K3 - L1
Koekeloere K3 - L1
afscheid 6des
laatste schooldag (tot 11.40 uur)

Geen school
Maandag 6 juni
Pinkstermaandag
Donderdag 30 juni
Laatste schooldag




School tot 11.40 uur
In de namiddag is er geen school

Voorleesuurtje
Graag maken jullie warm voor het voorleesuurtje
in de bibliotheek van Geluwe.
Wanneer?
Zondag 12 juni om 10.30 uur
Voor wie?
Kinderen van de tweede kleuterklas tot en met het tweede
leerjaar en hun (groot) ouders
Inschrijving?

vooraf inschrijven is niet nodig



Familienieuws

onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen/...

In de voorbije periode moest
afscheid genomen worden van een
dierbaar familielid. Wij willen deze
familie een hart onder de riem
steken.
Veel sterkte!
•
Mireille De Tollenaere
overgrootmoeder van Marthe (K3)
en Vic (L3)
•
Jacqueline Malfait
overgrootmoeder van Gaston (K1),
Estelle (K3) en Gust (L3)
Een dikke proficiat met de geboorte van:

•

Floriana
Zusje voor Bukuroshe (L4)

Data volgend schooljaar










25 augustus: openklasavond
(meer info volgt)

3 oktober: vrije dag
10 oktober: pedagogische studiedag
15 oktober: kaas - en wijnavond
7 december: pedagogische studiedag
3 februari: vrije dag
6 februari: pedagogische werkdag
30 april: Eerste Communie
7 mei: Vormsel

Bij het vastleggen van pedagogische studiedagen
dienen we met heel wat zaken rekening te
houden (vakanties, beschikbaarheid
nascholers…).
Op naar een boeiend & normaal
nieuw schooljaar!

Proeven
Binnenkort starten de proeven voor het
lager. Veel succes vanuit alle
personeelsleden van onze school.

gratis toegang

Adres?
Jeruzalemstraat 16 A
8940 Geluwe

Kruisekestraat 461A • 8940 Wervik • T 056 31 42 55
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