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Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Volgende week gaan we aan de slag met het thema “Goudlokje en
de 3 beren”. Wie thuis berenknuffels heeft of iets anders dat in dit thema past, mag dit gerust
meegeven naar school. Zorg wel dat alles goed van naam is voorzien! Wij kijken er alvast naar uit.
* Muizen- & Berenklas: Wij wachten al zo lang op de sneeuw maar die komt maar niet… Daarom gaan
we er volgende week zelf maken! We gaan ook spelen en experimenteren met ijs en alles wat bevroren
is. Als jullie boekjes hebben over de winter, mag je deze altijd meegeven (wel voorzien van naam).
Heeft er iemand een kinder-iglotent die we mogen gebruiken in de klas? Alvast bedankt!
* Kikker- & Varkentjesklas: Tijd maken voor, te weinig tijd, ... In onze klassen valt er nog veel te vertellen
over tijd. Dus doen we nog een week bij ons thema bij. Ook gaan we aandacht besteden aan de vogels
die komen eten vlakbij onze klassen. Kleuters die een verrekijker hebben, mogen die meebrengen. Wel
goed de naam erop zetten!

Lagere school
* 1ste leerjaar: Maandag 20 januari mogen de leerlingen een kussen en/of een dekentje meebrengen.
We gaan het gezellig maken en misschien even wegdromen.
* 4de leerjaar: Vanaf volgende week gaan we met elke klas naar het museum van Natuurpunt om
tuinvogels te leren spotten! Alvast bedankt aan de (groot)ouders die ons naar daar willen brengen. 4B
gaat op maandag 20 januari en 4A op donderdag 23 januari. We vertrekken met auto’s om 12.40 uur
(na onze refter) en we zijn op tijd terug op school.
* 5de leerjaar: Volgende week zullen de leerlingen van het vijfde leerjaar samen met een natuurgids
ons schooldomein verkennen.
We gaan zelf oriënteren, determineren, camoufleren... en noem maar op!
De klassen gaan elk apart op tocht op volgende momenten:
maandag 20 januari voormiddag: 5B; maandag 20 januari namiddag: 5C; dinsdag 21 januari
voormiddag: 5A.
Hiervoor willen we vragen om goede stapschoenen aan te doen en je lekker warm aan te kleden.
Indien nodig zorg je best ook voor regenkledij.

Agenda
* 20 januari 2020: Uitstap Natuurpunt 4B
* 21 januari 2020: Zwemmen 3de lj.
* 22 januari 2020: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 23 januari 2020: Uitstap Natuurpunt 4A
* 24 januari 2020: Rapport 2
* 27 januari 2020: Geen avondstudie – PV
* 28 januari 2020: Zwemmen 4de lj.
* 30 januari 2020: Kijkdag instappers 9.00 uur

