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Leren op ons schooldomein !
Levensecht leren – Nu de lente is begonnen proberen we met de kinderen zoveel als mogelijk de
theorie om te zetten in de praktijk. Op deze manier leren de kinderen in de ‘echte wereld’, door allerlei ervaringen op te doen en experimenten uit te voeren. Levensecht leren is betekenisvol voor kinderen en prikkelt hun nieuwsgierigheid. Ons groene schooldomein is hiervoor de geschikte werkplek.

Muzische les in
de natuur.

Mededelingen
Peuter/1ste kleuter – Juffrouw Angelique heeft donderdag een operatie ondergaan. Door deze ingreep
is onze lieve juf out voor de rest van het schooljaar. We wensen haar alvast veel beterschap en een
goed herstel toe!
Nieuwe juf - Juffrouw Lisa zal juf Angelique vervangen bij onze jongste kleuters en blijft bij ons voor
de rest van het schooljaar. Welkom op onze school!
Geen school - Op woensdag 09, donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018 is er GEEN school.
Uitstap Ieper - In functie van de lessen wereldoriëntatie over de Eerste Wereldoorlog brengt het 5e
en 6e leerjaar op maandag 7 mei ‘18 een bezoek aan Ieper. In de voormiddag staat een bezoek aan
het In Flanders Fields Museum gepland en in de namiddag een wandeling op de middeleeuwse vesten.
Sam de Verkeersslang - Op maandag 14 mei ‘18 nemen we terug deel aan deze actie. Met de
campagne Sam de Verkeersslang wil ‘Mobiel’ kinderen en ouders stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te gaan. Ook onze school vindt dit erg belangrijk.
Sport na school - Dinsdag 15 mei ’18 is er terug omnisport van 16.15u-17.15u. Op deze manier
kan er kennis gemaakt worden met verschillende bewegingsvormen.
Baskuulcup ’18 - Op dinsdag 15 mei ’18 wordt de 2de voetbalwedstrijd gespeeld van de Baskuulcup. FC Barcelona neemt het op tegen Atlético Madrid. Dit gaat door op ons groen schoolterrein .
Het Grote Voetgangersexamen - Op vrijdag 18 mei ‘18 nemen onze leerlingen van het 4de leerjaar deel aan het Grote Voetgangersexamen in Kuurne.
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Genieten op
het groene
domein.

Woensdag 9 mei 2018

Pedagogische studiedag: kindvrije
dag + repetitie Lentefeest (12j.)

Donderdag 10 mei 2018

Kindvrije dag: Hemelvaart + Lentefeest FVJ 12-jarigen

Vrijdag 11 mei 2018

Kindvrije dag: brugdag

Zondag 13 mei 2018

Moederdag

Maandag 14 mei 2018

Instapdatum peuters

Donderdag 17 mei 2018

Sportdag kleuter

Zaterdag 19 mei 2018

1ste communie

Maandag 21 mei 2018

Pinkstermaandag: geen school

Woensdag 23 mei 2018

Handbaltornooi

Zaterdag 26 mei 2018

Vormsel

Donderdag 31 mei 2018

Schoolreis 1ste en 2e lj.

Zaterdag 2 juni 2018

Opendeur 10u - 12u

Zaterdag 9 juni 2018

Schoolfeest

Zondag 10 juni 2018

Vaderdag

Donderdag 14 juni 2018

Schoolreis kleuter

Maandag 25 juni 2018

Verrassingsfietstocht (L5 + L6)

Dinsdag 26 juni 2018

Verrassingsuitstap (L3 + L4)

Donderdag 28 juni 2018

Zomerrapport - oudercontact

Vrijdag 29 juni 2018

Laatste schooldag

Zaterdag 30 juni 2018

Zomervakantie
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