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BELANGRIJKE DATA MAART: grijs=geen school!
Woensdag 3 maart
Donderdag 4 maart
Vrijdag 5 maart
Dinsdag 9 maart
Woensdag 10 maart
Vrijdag 12 maart
Woe 17 maart – di 23 maart
Woe 22 maart – vrij 26 maart
Woe 24 maart – vrij 30 maart

L1 workshop Samen tegen pesten
K3 workshop Samen tegen pesten
Okidoo L6/5/4
Schoolfotografie: individuele foto’s EN klasfoto’s
Pedagogische studiedag
Nationale Pyjamadag
Okidoo L6/5/4
Lager: herhalingsweek
Week van de gezonde brooddoos
Lager: proevenweek

NATIONALE PYJAMADAG – vrijdag 12 maart
De kinderen mogen vandaag in hun pyjama of in de kledij van hun
droomberoep naar school komen. Met deze actie van BEDNET
steunen we kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen
door langdurige ziekte.

KLEUTERFEEST – vrijdag 26 maart (digitaal)
Op 26 maart organiseren we het KLEUTERFEEST. Het thema is
#LikeMe. Door corona is het dit jaar digitaal. We zullen de kinderen
filmen terwijl ze dansen.
Vanaf vrijdag 26 maart kan je het filmpje van je kleuter gratis online
bekijken. Wie dit wenst, kan tegen betaling een link krijgen om het
filmpje te downloaden.

LAGER: OKIDOO
Okidoo is een coachingtraject voor kinderen van de lagere school. Per
schooljaar worden een aantal sessies ingepland in het leerprogramma.
Er wordt gewerkt naar verbeterde concentratie, bewuster leren omgaan
met emoties, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfacceptatie stijgt,
om uiteindelijk stressbestendiger in deze maatschappij te kunnen
staan. We kunnen dit realiseren met steun van Kiwanis Oostende.
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SCHOLENGEMEENSCHAP:

Onze school maakt deel uit van een scholengroep met 12 andere scholen. Deze
scholengemeenschap krijgt vanaf 1 maart een nieuwe naam: BEWONDERWIJS.
Als ouder heb je bewust voor onze school gekozen. Maar we willen graag ook andere
ouders overtuigen om lid te worden van onze grote en warme Bewonderwijsfamilie.
Daarom vragen we jouw medewerking!
Alle kinderen krijgen een affiche van Bewonderwijs mee naar huis.
Doe mee met onze wedstrijd en hang de affiche tot 30 augustus op een goed zichtbare
plek. Bijvoorbeeld aan je raam, aan de voordeur, in de auto …
Plaats in maart én augustus een foto van jouw affiche op Facebook of Instagram
met de hashtag #OLKOostende. Je maakt kans op een supertof legopakket!
Dus kies voor Bewonderwijs, steun onze school en doe mee met onze actie!
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