Schooljaar 2011 - 2012

DATUM

Broechem, januari 2012

KLAS

ACTIVITEIT
zondag 1 januari  zondag 8 januari

week 1
A

Kerstvakantie !
Het schoolteam wenst u van harte een zalig en gelukkig 2012 !

maandag 9 januari  zondag 15 januari

week 2
maandag 9

A

dinsdag 10

OC

woensdag 11

A

Fruitdag

donderdag 12

4

- LABO  workshop afval beheren
- Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd

vrijdag 13

1

- Namiddag : medisch onderzoek op school (halve klas)
 vaccinatieschema meebrengen a.u.b.!
- Vormingssessie als voorbereiding op inleefatelier rond ‘Peru’

Juf Kathleen

Opening van het nieuwe jaar (Soemo) met meneertje Geweldig
Vergadering om 20 u. in de leraarskamer

maandag 16 januari  zondag 22 januari

week 3
dinsdag 17

A

Zwemmen

woensdag 18

A

Fruitdag
Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd

donderdag 19

maandag 23 januari  zondag 29 januari

week 4
woensdag 25

A

Fruitdag

donderdag 26

A

- Gedichtendag
- Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd

maandag 30 januari  dinsdag 31 januari

week 5
maandag 30

dinsdag 31

CLB

- CLB-verantwoordelijke Caroline Vangrieken is in de school
Juf Marleen - nascholing
- zwemmen
A
- Levering nieuw boekenpakket door de bibliotheek van Ranst.
2-3-4-5-6 Het vorige boekenpakket wordt dan terug opgehaald.
 zorg er dus voor dat je boeken tijdig in de klas zijn !
- nascholing

Juf Marleen

A : voor allen
OC : oudercomité

CLB : Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Algemeen nieuws
Beste ouders,
1) Gisteren (donderdag 22 december) mochten wij tijdens het kerstknutselen weer rekenen
op vele creatieve handen van ouders, grootouders en sympathisanten.
Hiervoor zijn wij jullie allemaal zéér dankbaar !
2) De opbrengst van de kerstdrink tijdens de rapportbespreking bedroeg € 315 !!
Deze centen worden integraal geschonken aan Music For Life.
Hartelijk dank voor jullie gulle bijdrage !!
3) We stellen de laatste tijd een (té) grote nonchalance vast wat betreft het meebrengen van
het eigen zwemgerief. Dinsdag hebben maar liefst 13 (!) kinderen zwemkledij ontleend van
de school. Dit is zeker niet wat wij beogen. Het is de bedoeling dat ieder kind zorgt voor
zijn/haar eigen spullen. Slechts in uiterste nood kan er beroep gedaan worden op materiaal
van de school. In dit laatste geval verwachten we dan ook dat het zwemgerief (dezelfde
week nog) gewassen wordt terugbezorgd. Met dank voor jullie begrip.
3) Voor de veiligheid van uw en onze kinderen vragen wij nogmaals
met aandrang : “zorg dat ze goed zichtbaar zijn !”
Een dikke proficiat aan al onze leerlingen die dagelijks hun (verplichte!) fluo-hesje dragen.
4) Enkele data om alvast te noteren in een splinternieuwe agenda :
- donderdag 2 februari 2012 : info-avond CLB voor de ouders van de zesdeklassers
in GLS ‘De Knipoog’ (Ranst)  brief volgt nog
- woensdag 15 februari 2012 : pedagogische studiedag (= vrijaf voor de leerlingen)
- zaterdag 17 maart 2012 : kaas- en wijnavond georganiseerd door het oudercomité
- zondag 6 mei 2012 : Opendeurdag op onze school

Vanwege het toegewijde sleutelteam

Marleen Van Olmen, directeur

