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Schoolfotograaf
Maandag komt de schoolfotograaf langs op onze school. Vergeet je mooiste glimlach niet! 
Schoolreglement
Op onze website kan je het schoolreglement van onze school vinden. Door jouw kind in te schrijven op
onze school, ga je automatisch akkoord met de inhoud hiervan.
Kleuterschool
* Eendjesklas: Volgende week werken we rond zindelijkheid en zelfredzaamheid in onze klas via het
thema: ‘Kijk eens wat ik kan’.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Graag willen we jullie nog eens herinneren aan het volgende:
 laarsjes voor jullie kleuter. (Deze gebruiken we bij regenweer of om naar het bos te gaan.)
 controlefiche met jullie gegevens. (Belangrijk wanneer we jullie moeten bereiken.)
 foto's van je gezin, familie…
Wie dit nog niet heeft meegebracht, graag in orde brengen alstublieft. Dank je wel!
* Muizen- & Berenklas: Volgende week leren we over huisdieren. Daarom mag je een foto meegeven
met je kleuter van de huisdier(en). Denken jullie ook nog een de foto’s van je gezin/familie? Zo kunnen
we onze hartjesmuur afwerken.
* Kikker- & Varkentjesklas: Volgende week starten we met het thema 'Boerderij' want onze uitstap naar
de Hooibeekhoeve komt dichterbij. Vooral in de Varkentjesklas zijn we nog op zoek naar ouders en/of
grootouders die ons kunnen wegbrengen en/of halen op 7 oktober.
Lagere school
* 4A: Door een samenloop van omstandigheden in het Stadspark, kon de geplande verkeersles voor 4A
onverwacht niet doorgaan. Volgende week vrijdag 30/09 proberen we het opnieuw. Zorg dat je fiets
volledig in orde is en breng ook je fietshelm en fluohesje mee! We zijn op tijd terug op school.
Agenda
* 26 september 2022: Schoolfotograaf // Geen avondstudie – PV
* 27 september 2022: Zwemmen 3AB en 4AB
* 28 september 2022: Vrije dag voor de leerlingen – ped. studiedag
* 1 oktober 2022: Spaghettidag BSA
* 10 oktober 2022: Vrije dag
* 18 oktober 2022: Geen avondstudie – PV
* 21 oktober 2022: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 26 oktober 2022: Grootouderfeest KS
* 28 oktober 2022: Rapport 1 LS
* 31 oktober – 6 november 2022: Herfstvakantie

