Nieuwsbrief 24/9/18 – 28/9/18
Jaar

Maandag 24/9

Dinsdag 25/9

Woensdag 26/9

Donderdag 27/9

Vrijdag 28/9

Fietsdag

Facultatieve
vrije dag!

K0A
K0B
K1A

BWO 08.35-09.25 uur

K1B

BWO 09.25-10.15 uur

K2A

BWO 10.30-11.20 uur

K2B

BWO 11.20-12.10 uur

K3A

BWO 13.25-14.20 uur

K3B

BWO 14.20-15.10 uur

L1A

LO 13.30u-14.20u

L1B

LO 14.20u-15.10u

L2A

LO 8.35u-9.25u

L2B

LO 9.25u-10.15u

L3A

LO 10.15u-11.20u

L3B

LO 11.20u-12.10u

L4A
L4B
L5A
L5B
L6A
L6B
Na de
school

LO 13.30u-14.20u
LO 14.20u-15.10u
LO 9.25u-10.15u

ZW 9.35u-10.10u
ZW 10.10u-10.45u

LO 10.30u-11.30u
L1L2: Spelen met
klanken

Comment ça va?

L3-L5: Woordatelier
!L6 Woord in de
Academie!

Belangrijke berichten
Schoolreglement: jullie kregen donderdag een mail met daarin de link naar de schoolbrochure 2018 2019 en de link naar het instemmingsformulier op onze website www.heilighartjette.be . Gelieve voor
01/10/2018 jullie instemming door te sturen.
Dinsdag 25/9:
-Startviering L23: We vieren de start van het nieuwe jaar. De leerlingen van L2 en L3 komen samen in de kerk
en staan even stil bij ons jaarthema 'Op stap…'. Stappen jullie vrolijk met ons het nieuwe schooljaar tegemoet? De
ouders of grootouders zijn van harte welkom tijdens deze misviering. We starten om 13.45u.
-Startviering L456: W
 e vieren de start van het nieuwe jaar. De leerlingen van L4, L5 en L6 komen samen in de
kerk en staan even stil bij ons jaarthema 'Op stap…'. Stappen jullie vrolijk met ons het nieuwe schooljaar
tegemoet? De ouders of grootouders zijn van harte welkom tijdens deze misviering. We starten om 14.15u.
Donderdag 27/9: Fietsdag
We organiseren onze jaarlijkse fietsdag. Dan werken we aan het project GEZONDHEID en MOBILITEIT! Een hele
dag in het teken van beweging, behendigheid en veiligheid! Vergeet zeker niet de
fiets, fietshelm en hesje mee te geven met je kind. Meer info kreeg je via mail.
Vrijdag 28/9: Facultatieve vrije dag
Voor opvang kan u zich inschrijven via mail bij De Puzzel:
depuzzelmagritte@sint-goedele.be
Belangrijke data:
Maandag 01/10: Open klasmoment onthaal kleuterklas: Jullie zijn als ouder

wellicht nieuwsgierig naar hoe een dag start in de klas. Wel, jullie mogen eens een kijkje

komen nemen naar het onthaalmoment van jullie kleuter! De kinderen leren er al zoveel op vlak van zelfstandigheid,
dagverloop, dagen van de week,... Op tijd op school komen vinden we daarom heel belangrijk!

Nog een prettig weekend voor iedereen!
Het schoolteam

