Schooljaar 2011 - 2012

DATUM

Broechem, februari 2012

KLAS

ACTIVITEIT
woensdag 1 februari  zondag 5 februari

week 5
woensdag 1

A

Fruitdag

donderdag 2

5

- Inleefatelier rond Peru in Studio Globo (Antwerpen)
 leerlingen klas 5 blijven ’s middags op school eten
- Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd
- Info-avond studiekeuze voor de ouders van de zesdeklassers
in GLS De Knipoog (Ranst) om 19u.30.

6

maandag 6 februari  zondag 12 februari

week 6
maandag 6

5
6

OC
dinsdag 7

3-4

woensdag 8

4
A

donderdag 9
5-6

vrijdag 10

1 en 6

- Verkeerspark (Rivierenhof Deurne)
 leerlingen klas 5 blijven ’s middags op school eten
- Bezoek aan een technische school in werking
 VTI te Lier (voormiddag)
Bezoek aan een ASO-school in werking
 middenschool Anton Bergmann te Lier (namiddag)
- Vergadering om 20 u. in de leraarskamer
Film ‘Knoester’ (Cultuurcentrum Mechelen)
 leerlingen klas 3 en 4 blijven ’s middags op school eten
- Educatieve workshop bij film ‘Knoester’ (op school)
- Fruitdag
- Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd
- Muziektheater ‘De gebroeders Leeuwenhart’ (Mechelen)
 leerlingen klas 5 en 6 blijven ’s middags op school eten
Klasdoorbrekend knutselen i.f.v. ‘Gloob’

maandag 13 februari  zondag 19 februari

week 7

- Scholenproject ‘gehandicaptensport en jeugd’ (voormiddag)
- Bezoek aan hoeve ‘De Nederhinne’ (namiddag)

maandag 13

5-6
6

dinsdag 14

A

Zwemmen

woensdag 15

A

Pedagogische studiedag (leerplan techniek) voor de
leerkrachten en een dagje verlof voor onze leerlingen

donderdag 16

A

- Dikketruiendag ! We kleden ons warm aan want de
verwarming gaat vandaag enkele graden lager
+ we dansen samen de ‘move tegen pesten’.
- Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd

vrijdag 17

A
A

- Winterrapport
- Carnaval : in de namiddag mogen onze kinderen verkleed
naar school komen.

Het oudercomité zorgt weer voor lekkere pannenkoeken.
’s Middags is er geen soep, wel boterhammen meebrengen.

maandag 20 februari  zondag 26 februari

week 8
A

maandag 27 februari  woensdag 29 februari

week 9
maandag 27

5-6

CLB

dinsdag 28
woensdag 29

We genieten van een weekje krokusvakantie !

- Vandaag doet de techno-trailer onze school aan
en laat onze oudste leerlingen proeven van techniek.
 lln klas 5 en 6 blijven ’s middags op school eten
- CLB-verantwoordelijke Caroline Vangrieken
is in de school

A

Zwemmen

A

- Fruitdag
- Bijscholing n.a.v. het nieuwe leerplan Frans (voormiddag)
- Bijscholing W.O.  techniek  elektriciteit (namiddag)

Meester Patrick
Juf Christel

A : voor allen
CLB : Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Ouders : voor alle ouders, grootouders en sympathisanten

Algemeen nieuws
Beste ouders,
1) In onze fotogalerij van ‘eeuwige roem’ is nog heel wat plaats vrij !
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die tijdens een speeltijd ons willen laten
meegenieten van één of andere ‘special act’ (sportief, muzikaal, creatief, kunstzinnig, …)
Kandidaturen kunnen ingediend worden bij meester Patrick of meester Thierry.
Alvast dank !
2) Maandag 27 februari worden onze leerlingen van de 3de graad een hele dag
ondergedompeld in de boeiende wereld van ‘techniek’. Naast nog heel wat andere
activiteiten is ook een bezoek aan de techno-trailer gepland.
In deze grote (16 m lang !) trailer proberen de leerlingen allerlei dingen uit en worden via
doe-activiteiten geprikkeld voor technologie en wetenschappen.
Om 15u.30 zijn ook de ouders van harte welkom om een kijkje te komen nemen in deze
techno-trailer die opgesteld staat op de parking aan de voormalige bibliotheek.
Deze uitnodiging geldt ook indien je kind (nog) niet in klas 5 of 6 zit.

vanwege het toegewijde sleutelteam

Marleen Van Olmen, directeur

