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Kleuterschool
* Nijntjesklas: Omdat onze kleuters kleine onderzoekers zijn en alles willen exploreren, werken we
volgende week rond het thema “Flessen en doppen”. Dit thema zal hen weer veel kansen bieden tot
experimenteren en ontdekken.
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: We hebben al superveel geëxperimenteerd en gespeeld met ballen,
ballonnen en alle rollende materialen. We hebben er zelfs al knutselwerkjes van gemaakt.
Volgende week gaan we nog eventjes verder met dit thema.
* Muizen- & Eendjesklas: Onze kleuters hebben de afgelopen week al laten zien dat ze echte
kunstenaars zijn. We hebben zelf al heel wat kunstwerken gemaakt! We zijn ook al heel wat meer te
weten gekomen over muziek, beweging, toneel, kunstenaars, … Ook volgende week gaan we nog
verder werken aan onze “kunsten”. Daarom zouden we jullie graag willen uitnodigen op onze
tentoonstelling op vrijdag 25 januari in onze klasjes. Jullie zijn welkom om 15.20 uur om samen met
jullie kleuter een kijkje te nemen in ons “museum”.
Volgende week zal juf An terug starten in de Muizenklas. Zij kijkt er alvast naar uit!
Juf An zal voortaan enkel op maandag werken tot 9.30 uur. Samen met haar kleuters zal ze van
8.40 uur tot 9.30 uur de les Bodymap volgen bij juf Katrin. Na deze les zorgt juf Tinne voor de rest van
de dag voor de Muizenklas.
* Kikker- & Varkentjesklas: 18 januari zijn onze Varkentjes naar de Warande geweest voor een leuke
workshop. Op maandag 21 januari is de Kikkerklas aan de beurt. Verder gaan we die week spelen,
werken en leren over de vogels want het is namelijk Vogeltelweek! Onze kleuters die een verrekijker
hebben, mogen die meebrengen. Als er een (groot)ouder is die heel veel over vogels kan vertellen of
hierover iets kan laten zien, dan mag je een seintje geven aan de juf. Zo vliegen wij de derde
schoolweek van januari in!

Lagere school
* 1A: Van 23 t.e.m. 31 januari zal juf Yolanda haar stage doen in onze klas. We wensen haar veel succes
toe en hopen dat zowel de kinderen als de juf veel kunnen bijleren.

Agenda
* 21 januari 2019: Geen avondstudie – PV
* 22 januari 2019: Zwemmen 3de lj.
* 23 januari 2019: Vergadering Ouderraad 20.00 uur
* 25 januari 2019: Geen avondstudie – NJR // Rapport II
* 29 januari 2019: Zwemmen 4de lj.

