NIEUWSBRIEF 4

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Familienieuws

onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen

Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober

vrije dag
PopUpBib
Dag van de leerkracht
Saved by the bell
typlessen L4, L5, L6
start soepbedeling
klasfoto’s
afhaalmoment kaas - en wijn
typlessen L4, L5, L6
typlessen L4, L5, L6
toneel kleuter
kijkmoment nieuwe peuters
dag van de jeugdbeweging
jarigen vieren
inleefatelier Studio Globo L6
inleefatelier Studio Globo L5
toneel Forum Wervik L1 en L2
typlessen L4, L5, L6
Straffe koffiemoment + infomoment kleuter
toneel Forum Wervik K3
K3 - L1 ochtendgymnastiek
fluo-wandeling
start herfstvakantie

Woensdag 6 oktober
Zaterdag 9 oktober
Dinsdag 12 oktober
Dinsdag 19 oktober
Woensdag 20 oktober
Donderdag 21 oktober
Vrijdag 22 oktober
Maandag 25 oktober
Dinsdag 26 oktober
Woensdag 27 oktober
Donderdag 28 oktober
Vrijdag 29 oktober
Zaterdag 30 oktober

In de voorbije periode moest afscheid
genomen worden van een dierbaar
familielid. Wij willen deze familie een hart
onder de riem steken. Veel sterkte!

•

Diana Catteuw Overgrootmoeder van Finn (L3)
Agnes Bulckaen Overgrootmoeder van Ferre (K3) en
June (L3)

•

Geen school
•

Maandag 4 oktober
= vrije dag

Speelgoed opvang
Indien jullie speelgoed niet meer kunnen gebruiken en zouden
wegdoen, denken jullie dan eens aan onze school / aan onze
opvang?
Wat kunnen we goed gebruiken?
•
(loop)fietsen

•
•
•
•

loopauto’s
puzzels

Bedankt!

speelgoed
...

Moesten jullie iets hebben voor onze opvang, graag een seintje naar
info@degraankorrelkruiseke.be. Dank!

Chocoladeverkoop
Het oudercomité organiseert terug een chocoladeverkoop.
De brieven worden 22 oktober meegeven met de kinderen, alsook
digitaal verstuurd. Het ophaalmoment staat gepland op woensdag
24 november.
Om 8.05 uur en 11.30 uur kunnen jullie de chocolade komen ophalen.
Alvast bedankt voor de steun voor onze school!

Opvang
Axana is in blijde verwachting van haar eerste zoontje. Haar laatste
dag op school is normaal gezien op vrijdag 8 oktober.
Vanaf maandag 11 oktober vervangt Cindy haar over de middag en
voor de opvang.
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De oudercontacten gaan door in januari/
februari en in juni.
De oudercontacten van het kleuter gaan
door in de week van 24 januari tot en met
28 januari.
De oudercontacten van het lager gaan
door in de week van 7 februari tot en met
11 februari.
De vaste avond voor de rapportbespreking met alle leerkrachten in de
turnzaal staat gepland op dinsdag 8
februari, maar er dit kan dus zeker ook
doorheen deze week.
Jullie ontvangen vooraf nog een brief om
een moment te prikken voor jullie
oudercontact.
De data voor juni wordt later
gecommuniceerd.

info@degraankorrelkruiseke.be

•

www.degraankorrelkruiseke.be

Kaas - en wijnafhaal
De verkoop van de kaas - en wijnafhaal was een succes!
We zijn tevreden met de verkoop.
De bestellingen kunnen jullie in de Knippelaar ophalen op zaterdag
9 oktober tussen 16.00 uur en 17.00 uur of tussen 17.00 uur en 18.00 uur
(waar jullie vinkje plaatsten op het formulier).
Hartelijk dank voor jullie steun!

Pedagogische studiedag
We hebben met ons leerkrachtenteam een boeiende dag achter de rug.
We verdiepten ons nog verder in het ontwikkelveld initiatief en verantwoordelijkheid en
taalontwikkeling.

LANG LEVE LEVENSLANG LEREN!

