Nieuwsbrief 13
Beste ouders,

“We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, we kunnen ze wel laten schitteren”
Zag u de talenten al
verschijnen op ons
talentenraam aan de
speelzaal? De komende
weken zien we foto’s
verschijnen van volgende
talenten en kinderen in
actie nl. Bezige bij, Sfeervoeler, Meetrekker, Bewuste
beweger en Kennisspons. Kom zeker af en toe eens
een kijkje nemen want ongeveer om de maand laten
we andere talenten en kinderen schitteren!!

Geen school

Op woensdag, 27 februari (27/2) hebben de kleuters en de leerlingen vrijaf
vanwege een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

Donderdag 28 februari peutersportdag in sportcentrum Peerdsbos voor de 2,5- en 3jarigen (Julesklas en Rikkiklas)

De oudste kleuters van de Rikkiklas (geboortejaar 2014) blijven bij juf Mieke.
Juf Marjan, juf Véronique, juf Nancy en juf Nadine zullen deze sportdag mee
begeleiden.
Iedereen heeft nood aan beweging en daarom is sporten zo
belangrijk. Ook voor de kleuters is dit nodig. Daarom
grijpen we de kans als de mogelijkheid zich voordoet.
Duiken, rollen, klauteren, klimmen, wieltjes, springen, kijken, voelen, snoezelen,…..staat
allemaal op het programma.
De bus vertrekt om 8.45 uur naar Brasschaat. We zijn rond 12.15 uur terug op school.
Mogen wij vragen:
- om gemakkelijke en sportieve kledij aan te doen (een T-shirt onder een trui is
handig)
- binnenhuispantoffels die goed rond de voet zitten (geen insteekpantoffels) of
turnpantoffels mee te geven
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- om een droge koek en een flesje water
Alles goed naamtekenen aub!
Gelieve de pantoffels alsook de koek en water in een plastiek zakje te steken
(graag hierop ook de naam van je kind noteren).
Uw bijdrage voor deze sportdag (bus, activiteiten met monitoren) is € 12. Wij noteren
dit bedrag op de volgende schoolrekening.

Carnavalsnieuws

Ja ja ja, op vrijdag 1 maart vieren we op onze school een
heus CARNAVALSFEEST! Een dag vol met leuke activiteiten.
Alle kleuters mogen verkleed naar school komen.
Ze krijgen in de loop van de voormiddag lekkere pannenkoeken! Daarom zal de
brooddoos misschien niet leeg zijn op vrijdagvavond.
Alvast bij voorbaat dank aan de bakkers en helpers tijdens ons carnavalsfeest.
Nog enkele aandachtspunten:
® kleine kleuters zijn soms bang van enge maskers…hou daar rekening mee.
® losse onderdelen zoals toverstokjes, sabels, revolvers en dergelijke gaan gemakkelijk
verloren, deze laten we best thuis of naamtekenen we heel goed
® mogen wij u vragen om uw kinderen te verkleden onder de jas. (denk aan het
toiletbezoek), probeer ook verkleedpakken uit één geheel te vermijden.
® serpentines (slingers) mogen meegebracht worden, confetti niet.

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts
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