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Schoolfotograaf : lagere school
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Pedagogische studiedag, de
leerlingen hebben geen
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Compostela: 6B
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Uitstap kleuterschool
Kabouterbos
2K1-2K3-3K1-3K2
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Vertrek Zeeklassen: 5de en 6de
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Speelgoedmuseum: 4de leerjaar
Terug Zeeklassen: 5de en 6de
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Geen studie, wel rij om 15u30
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EEN WOORDJE UITLEG
Zeeklassen
Alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
vertrekken op maandag 14 oktober richting
De Panne. Ze bezoeken deze week
verschillende interessante, boeiende
plaatsen en maken samen een bijzondere
groep.
Op vrijdag 18 oktober verwelkomen we hen
terug rond 18u30. (hopelijk gaat alles vlot in
het verkeer). Wij voorzien een drankje voor
de wachtende ouders, broers en zussen.

Juf Els zal van dinsdagavond tot
woensdagavond aanwezig zijn op de
zeeklassen. Ouders die graag een brief met
juf Els meegegeven, kunnen dit tot
dinsdagmorgen op het bureel afgeven.

APB

Dag van de jeugdbeweging

In de maand september werden in de klassen van
4,5 en 6 telkens 2 vertegenwoordigers gekozen
voor de APB (Altijd Paraat Brigade). Deze
leerlingen helpen op de speelplaats kleine ruzies
oplossen. Ze vergaderen één keer per maand
over de middag in de klas van juf Siggie.

Op 18 oktober is het dag van de
jeugdbeweging. Dan mag je voor één keer in
uniform naar school.

Afhalen leerlingen lagere
school
Op deze manier worden de leerlingen van de
lagere school afgehaald:
De ouders komen langs het poortje opzij (grote
speelplaats) binnen en gaan dan naar buiten
langs de poort aan de August Van Putlei.

Speelgoedmuseum 4de leerjaar
We vertrekken om 8u25 en zijn om 15u35 terug.
We brengen enkel een rugzak mee met daarin
een lunchpakket, koek en drankje.

Deze uitstap kost €13.65 (bus, trein, inkom
en drankje) en komt op de schoolrekening.

Op zoek naar fietsen
Het 5de leerjaar gaat wekelijks met de fiets op
stap. Zij zijn op zoek naar fietsen die jullie
niet meer gebruiken maar toch nog in goede
staat zijn. Zij zouden die gebruiken voor de
leerlingen die moeilijk met hun fiets op
school kunnen geraken. Alvast bedankt!

