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Werken op school
Er zijn momenteel grote renovatiewerken aan het dak van de refter. Dat betekent
ook dat het de volgende weken een beetje behelpen zal zijn. Zo zal er vaak gevraagd
worden om niet langs de oprit, maar langs de voordeur naar school te komen. De
fietsers laten best hun fiets achter aan de bakoven. Ook zal er vaak gespeeld worden
in de tuin (best kledij voorzien, die vuil mag worden). Een beetje sukkelen, maar in
ruil krijgen we straks een vernieuwde refter.
Weekopdrachten
Volgende week woe komt de Sint op bezoek. Meteen een goede reden om de
volgende weekopdracht in teken van "spelen" te zetten. Vrijdagnamiddag voorzien
we een in alle klassen een gezelschapspelen-namiddag. Wie dat wil kan ook een
gezelschapsspel van thuis meebrengen.
Sint op school: woe 29 nov
Vandaag kregen we de boodschap dat de mijter van de Sint gestolen werd. Zonder
mijter kan de Sint niet naar onze school komen. We besloten een nieuwe mijter te
maken, waaruit de Sint dan kan kiezen. Woe starten we gewoontegetrouw met een
sinterklaasontbijt.
Pannenkoeken/klaaskoeken
Maandag worden de bestellingen doorgegeven. Wie nog een bestelling wenst te
plaatsen, kan dit enkel nog maandagmorgen. Donderdag worden de pannenkoeken
en klaaskoeken op school geleverd. Bedankt voor de verkoopijver.
Naschoolse sportactiviteit : Alles met de bal voor jongste lager
De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar kunnen op woe 29nov deelnemen aan de
naschoolse sportactiviteit in de sporthal van Vichte. De kinderen kregen hiervoor
reeds een aparte uitnodiging. Juf Katrien en meester Hannes zijn de begeleiders.
Kleuterzwemmen op doNM 30 nov
Volgende week do gaan de kleuters zwemmen. We gaan met een grote bus, en dit
binnen de gewone klasuren (Er is die dag dus geen slaapklasje).
Quiz : za 25 nov om 20.00
We zijn er klaar voor. Voor de late beslissers hebben we nog een paar vrije plaatsen.
Gewoon doen!
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