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Wij wensen jullie allen een fantastisch, gezond 2019!


Onze leerlingen van het eerste en tweede
leerjaar namen deel aan ‘Doeland’, een
sport– en spelparadijs. Zij konden zich volop uitleven met klimmen, klauteren, springen, dansen, …. Stuk voor stuk leuke activiteiten!



De tweede kleuterklas trok naar CC Bolwerk voor een heel
speciaal toneel! en speelse en poëtische voorstelling zonder
woorden over schoenen, heel veel schoenen!



Het derde leerjaar kookte ook dit jaar weer heel wat lekkers
met hun witloofoogst: witloofsoep, quiche maar ook spaghetti en minipizza’s! Allemaal zelf gemaakt, geproefd en
goedgekeurd! Heerlijk smullen!



Tijdens de maand december ging onze
koekenbak door ten voordele van Boven
de Wolken. In totaal konden wij
€746,36 schenken ! Wij danken alle
koekjesbakkers natuurlijk van harte en
ook de vele mensen die, één of meerdere malen zelfs, koekjes kwamen kopen.



Het derde en vierde leerjaar genoten in CC Bolwerk van de verfilming van
Roald Dahls ‘Gruwelijke rijmen’. In dit verhaal komen verschillende
sprookjesfiguren zoals Sneeuwwitje en Roodkapje samen tot leven .



Ook de eerste graad keek naar een film in CC Bolwerk. De film
‘Sneeuwkoningin’ is een verfilming van een sprookje van Hans Christian
Andersen. Heel spannend tot op het einde!



Weet jij hoe je zelf een prentenboek kan maken? Onze leerlingen van het
derde en vierde leerjaar leerden hier alles over in een verrassende workshop!

KOV-receptie
Dinsdag 15 januari biedt het schoolbestuur van het KOV een nieuwjaarsreceptie aan haar personeelsleden aan. De receptie start om
15u00. Daarom zullen de lessen uitzonderlijk eindigen om 14u30. De
kinderen kunnen dan afgehaald worden, zoals altijd aan het einde van
een schooldag. Voor kinderen die zo vroeg nog niet naar huis kunnen,
organiseren we naschools toezicht vanaf 14u40 tot, zoals steeds, 18u00.

Verloren voorwerpen
Zoals gewoonlijk puilen de bakken met verloren voorwerpen
weer uit. Indien u nog een aantal zaken mist, gelieve dan eens
een kijkje te nemen in de bakken. De bakken worden op
woensdag 16 januari volledig leeg gemaakt. Dus haast u om
een verloren voorwerp terug te komen halen!
Gelieve steeds het materiaal van uw kind(eren) te voorzien van
naam en eventueel klas. Zo komt het gevonden materiaal
vlugger bij de eigenaar terecht! Alvast bedankt!

Infano/studie
Vanaf maandag 7 januari 2019 zal er op maandag en dinsdag een leerkracht mee de
kinderen begeleiden van 15.30 uur tot 16.30 uur. Op maandag is dat juf Evelien en
op dinsdag meester Theo. Zij zullen eerst met kleuters spelletjes organiseren (30
minuten) en nadien met de kinderen van de lagere school (30 minuten). Wij hopen om
op deze manier de opvang kwalitatief beter te maken.
Op donderdag zal een leerkracht, zoals vroeger, de scanning uitvoeren tot 16.00 uur.
De studie gaat door in de refter en dit voor alle klassen. Op maandag zijn er twee
leerkrachten aanwezig, de andere dagen slechts 1.
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Inschrijvingen
De inschrijvingen komen dichterbij! Hierbij geven we
jullie de juiste tijdslijn mee:
- van 21/01/2019 tot 15/02/2019 : voorrang voor broers
en zussen
- 18/2/2019 t/m 26/2/2019: ordening en toewijzing +
verzending toewijzingsresultaten
- 11/3/2019 t/m 31/3/2019 : inschrijvingsperiode voor aangemelde broers en zussen (graag
afspraak maken met de school hiervoor)
- 1/3/2019 t/m 29/3/2019 : aanmelden alle leerlingen
- 1/4/2019 t/m 29/4/2019 : ordening en toewijzing + versturen
- 6/5/2019 t/m 24/5/2019 : inschrijvingsperiode voor aangemelde leerlingen

Wist je dat?


in de maanden januari en februari het vijfde leerjaar op vrijdag gaat zwemmen?



de vrijwilligersreceptie doorgaat op vrijdag 25 januari 2019? Uitnodigingen hiervoor volgen.



onze kinderen van het zesde leerjaar zich stilaan klaar beginnen te maken om op
sneeuwschool te vertrekken? Donderdag 31 januari is het zover! Hopelijk blijft de
sneeuw zolang nog liggen of komen er nog pakken bij! Juf Tessa en meester Jonas, samen met meester Jente natuurlijk, vergezellen onze zesdeklassers op hun
reis.



we nu na de krokusvakantie starten met de tweede instapklas? Juf Wendy neemt
deze kleuters onder haar vleugels.



de schoolfotograaf in onze school aanwezig is op 23 april 2019?



de eerste communie doorgaat op zaterdag 11 mei 2019?



ons schoolfeest doorgaat op zaterdag 18 mei 2019?



juf Lynn op dit moment reeds in zwangerschapsverlof is? Juf Tanja neemt de klas
L5a over tot aan het einde van het schooljaar.



juf Sophie terug gestart is? Welkom terug in ons team en veel succes in de klas L4a!



er een opendeurmoment voorzien is op zaterdag 26 januari 2019? Dit gaat door
vanaf 9.00 tot 12.00 uur.



Amar Callaert grote broer werd van Zayn, geboren op 24/12/2018! Proficiat!
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Tot in februari!
Juf Ann
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