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Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: We werken nog verder rond ons thema “Ik ben uniek”. Maandag
verwelkomen we weer 3 nieuwe vriendjes in de Eendjesklas. De eerste week mogen de nieuwe
instappers op maandag, dinsdag en woensdag vanaf 8.25 uur naar de klas komen. Donderdag en
vrijdag zal juf Caroline ze ontvangen op de speelplaats.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken wij nog verder rond het thema “Winter”. Wanneer kan
het sneeuwen? Wat is dooien? Is regen hetzelfde als sneeuw? ... Samen met onze kleuters gaan we dit
bespreken en bekijken. Gelieve je kleuter op maandag een paraplu mee te geven. Vergeet niet te
naamtekenen. Tijdens ons volgende thema “Carnaval”, gaan we zelf verkleedkledij maken. Gelieve je
kleuter voor maandag 10 februari een wit T-shirt mee te geven. Vergeet niet te naamtekenen. Bedankt!
* Kikker- & Varkentjesklas: Vergeet de catwalk van Parijs en Londen, in Turnhout is het te doen. Want
wij gaan zelf onze mode ontwerpen. Fijne stofjes of liever wat ruwer met karton? In onze mode-ateliers
kan elk kind zijn eigen ontwerp maken. We zullen de komende weken hiervoor klasdoorbrekend
werken. Wie mooie lapjes stof heeft of bruikbare voorwerpen om te knutselen (we denken aan
kartonnen dozen, oud lampenkapje ...) mag die meebrengen.

Lagere school
* 1ste leerjaar: Volgende week belooft een superleuke letterfeestweek te worden. Met iedere dag een
toffe activiteit. En natuurlijk als afsluiter ons heus letterfeest. Dit blijft geheim voor onze kapoenen.
Vergeet niet te bevestigen voor je komst en dit ten laatste op woensdag 3 februari.
* 2de leerjaar: Dinsdag 4 februari gaan we voor de eerste keer zwemmen. Denk aan je zwemzak.
* 5de leerjaar: Vanaf volgende week worden we ondergedompeld in de geheimen van jeans en andere
stoffen. De leerlingen ontdekken waar de spijkerbroek vandaan komt, welke materialen erin verwerkt
zijn, hoe je een etiket moet lezen, hoe je een zakdoek moet strijken ... We hebben lessen in de klas,
een namiddag hoekenwerk en ook weer klasoverschrijdende activiteiten. In de agenda staat telkens
welke materialen de kinderen mee moeten brengen. Volgende week brengen ze al zeker een
ongestreken, propere zakdoek (handdoek) mee. Voor de weken daarna hebben ze tijdens het
naaiatelier elk een materialenlijst. Breng alles mee in een zakje met naam én klas op.

Agenda
* 4 februari 2020: Zwemmen 2de lj. // Schoolvoorstelling ‘ROOD’ 6de lj.
* 10 februari 2020: Geen avondstudie – PV
* 11 februari 2020: Zwemmen 2de lj. // Bezoek ASO 6A
* 12 februari 2020: Bezoek ASO 6B
* 13 februari 2020: Bezoek ASO 6C
* 14 februari 2020: Openschooldag voor nieuwe gezinnen
* 17 februari 2020: Kunst in Zicht 6B
* 18 februari 2020: Zwemmen 2de lj. // Kunst in Zicht 6A
* 19 februari 2020: Carnavalbal kleuterschool
* 20 februari 2020: Muzische dag // Kijkdag instappers 9.00 uur // Kunst in Zicht 6C
* 21 februari 2020: Carnaval lagere school

