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KALENDER JANUARI
Ma 6
Di 7
Woe 8

Do 9
Vrij 10
Ma 13
Di 14
Woe 15
Vrij 17
Ma 20
Woe 22
Ma 27
Woe 29
Do 30

8:30
12:45
8:50
8:50
9:45

Koffie aan de schoolpoort
Workshops musical
L6: systematisch contactmoment CLB
L1 + L5: vaccinaties op school
L5/6: Rondleiding Mu.Zee
De factuur van december wordt meegegeven
L1: systematisch contactmoment CLB
Leerlingenraad
Forum: KIVA
Workshops musical
GEEN huiswerkklas + GEEN studie
Bezinning
L5/6: Atelier ‘Kleur het bos van je dromen’
L4/5/6: bib-bezoek
Workshop musical
L5/6: Atelier ‘Kleur het bos van je dromen’
Workshops musical
K2/3 + L5: Kleutervoorlezen
L5/6: Atelier ‘Kleur het bos van je dromen’
L5: toneel ‘Reis rond de wereld’
L4: toneel ‘Reis rond de wereld’
Start Poëzieweek

9:00
12:15
14:40
12:45
16:00
9:00
09:50
14:40
12:45
9:50
12:45
9:00
9:50
10:30
13:30

SPEL VAN DE MAAND
Iedereen staat aan een kant van het terrein, behalve
de ‘schipper’. Deze geeft een opdracht. Op een
signaal gaat iedereen het terrein over, terwijl hij de
opdracht uitvoert. Lukt een persoon daar niet in, dan
kan de schipper deze tikken en moet die verder de
schipper helpen bij zijn taak.

DANKJEWEL!
Hartelijk dank voor jullie talrijke aanwezigheid op de kerstbar; dit bracht 300 euro op.
Voor de ingezamelde batterijen ontvingen we een bedrag van 105 euro. Met de
opbrengst wordt speelgoed voor op de kleuterspeelplaats aangekocht.
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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR
Beste ouder(s),
Eerst & vooral ‘dankjewel’. Dankjewel voor het
vertrouwen dat jullie stellen in onze school.
We vinden samenwerking met de ouders heel
belangrijk en hopen dat we dit op dezelfde
manier kunnen verderzetten in het nieuwe jaar
Hopelijk bracht de voorbije periode tijd en rust
om met jullie geliefden warme kerst- & nieuwjaarsdagen te beleven.
We hopen en wensen dat 2020 voor jullie een mooi jaar mag zijn! We kijken ernaar
uit om samen met jullie en met de kinderen leuke en leerrijke momenten te beleven.
Graag nodigen we jullie daarom al even uit op onze musical (7 februari) en op
het schoolfeest (7 juni)!

DOORLICHTING
Onze school werd in oktober doorgelicht. Het verslag
kunt u nalezen via: https://olko.be/schooldocumenten/
Daarin vindt u de sterktes en kwaliteiten van onze
school, alsook de punten waar wij in de toekomst aan
zullen werken.

NIEUWS VAN BRUGFIGUUR ANN
ann.verdonck@oostende.be – 0496 56 59 08

Wist je dat… je mutualiteit niet enkel medische kosten terugbetaalt? Heel wat
mutualiteiten moedigen sport en vrije tijd aan door een deel van de kostprijs terug te
betalen van: sportkampen, speelpleinwerking, meerdaagse uitstappen met school,
schoolreizen, lidgeld van een sportclub (ook voor volwassenen!).
Dit is bij elke mutualiteit anders. Het loont zeker de moeite om dit eens na te kijken
op hun website! Je kan er de nodige formulieren downloaden en afdrukken. Geef
deze af bij de sportclub, de organisator van de speelpleinwerking of het sportkamp,
of op school voor de schoolreis en meerdaagse uitstap. Bezorg vervolgens het
ingevulde formulier aan je mutualiteit.
Spreek gerust brugfiguur Ann aan, zij helpt je graag!
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MUSICAL vrijdag 7 februari
De leerlingen stellen op vrijdag 7 februari graag hun musical ‘De DJ draait door’ voor.
De musical gaat door in de turnzaal van onze school. Er zijn twee voorstellingen: om
13.30 u. en om 15.45 u. Mis dit niet, en bestel tickets voor jezelf, je vrienden, je
familie… via het inschrijvingsstrookje.
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