Nieuwsbrief 5/3/18 – 9/3/18
Kalender
Jaar

K0A
K0B
K1A
K1B
K2A
K2B
K3A
K3B
L1A
L1B
L2A
L2B
L3A
L3B
L4A

Maandag 5/3

Dinsdag 6/3

Woensdag 7/3
SAMDAG
Tutti Frutti

Donderdag 8/3

Schoolfotograaf
Schoolfototgraaf

Vrijdag 9/3
PYJAMADAG!
BWO 8.35-9.25u

BWO
BWO
BWO
BWO
BWO
BWO

11.20u-12.10u
10.30-11.20u
9.25-10.15u
8.35u-9.25u
14.20-15.10u
13.30-14.20u

BWO 10.30-11.20u
BWO 11.20-12.10u
BWO 11.20-12.10u
BWO 8.35-9.25u
BWO 9.25-10.15u
LO 10.30u-11.20u
LO 11.20u-12.10u
ZW 9.55-10.30u
LO 13.30-14.20u
ZW 9.20-9.55u
LO 14.20-15.10u
LO 8.35u-9.25u
nm: bib
LO 9.25u-10.15u
nm: bib

L4B
L5A
L5B
L6

Laatste dag in Leysin!

Aankomst Leysin rond 7u.
Nadien lekker uitrusten!

Na de
school

Mini-Academie
L3 - L6 Sport

Typ 10
Gitaar
Creatief musiceren
K3 Sport
Marts plastiques

Zw 9.35u-10.10u
Zw 10.10u-10.45u
Zw 10.45u-11.20u
Woord
Ma-telier

‘Comment ça va?’

Belangrijke berichten
Maandag 5/3: De kinderen van KOAB  krijgen bezoek van de schoolfotograaf. T
 rek allemaal je mooiste outfit aan!
Er is geen naschoolse sport voor de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar. Meester Tim is nog op sneeuwklassen.
Dinsdag 6/3: De leerlingen van L5 & 6 keren terug vanuit Leysin. We verwachten hen rond 7u terug thuis. Nadien mogen
ze een dagje uitrusten en verwachten we hen fris terug op school op woensdag.
Ook meester Tim en meester Kevin zullen wat rust kunnen gebruiken. Ook vandaag is er geen naschoolse sport voor de
leerlingen van de lagere school.
Donderdag 7/3: De leerlingen van L4AB volgen vandaag een workshop van 'Classific Action' georganiseerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Tijdens deze workshop leren we meer over de rijke natuur in de
stad, waardoor de leerlingen zin krijgen die te observeren, te bewaren en te herstellen. Let op: Er is vandaag geen warme
maaltijd!!!
Vrijdag 8/3: De leerlingen van L4AB brengen hun boekjes naar de bib. We brengen onze oude boekjes (in een stevige zak)
terug en kiezen er nieuwe uit.
Vrijdag 9/3: de derde Nationale Pyjamadag van Bednet. En onze school doet mee. Want Bednet zorgt ervoor dat
langdurig zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen
kunnen volgen. Door mee te doen, tonen we dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer
bekend. Zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen. Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 9 maart? Dat zouden
we alvast fijn vinden.
! Vergeten de ouders van K3AB niet in te schrijven voor de infoavond rond schoolrijpheid, overgang K3 naar 1ste leerjaar op
donderdag 15 maart om 19u?

Nog een prettig weekend voor iedereen!
Het schoolteam

