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Week van het bos
Vorige week was het week van het bos.
Alle klassen zijn er op uitgetrokken om te genieten van rust, stilte,
natuur… Met opdrachtjes en observeren zijn we weer heel wat meer
te weten gekomen over het bos in al zijn rijkdom! In onze schoolkrant
(nu of de volgende) lees je hierover verslagen van de kinderen.

Oudervergadering
Morgen vindt onze eerste oudervergadering plaats!
Ouders welkom en we hopen op een goede deelname…

Laatste week voor de herfstvakantie

Dit stukje schooltijd is voorbijgevlogen. Ook naderen we het einde
van ons eerste grote project. Vrijdag sluiten we dit af met een waar
zomerzonnewendefeest net zoals in het boek van Ridder Piepus.
De kinderen maken een hele dag allemaal leuke activiteiten mee en
’s middags is er een pannenkoekenfestijn. We sluiten traditioneel af
met ons forum waarin we dansen, zingen en kijken hoe mooi het de
afgelopen weken in de verschillende klassen geweest is.

Rapport
Alle kinderen krijgen een rapport en natuurlijk vinden ze het zeker
fijn als jullie dit ook even met hen overlopen! Een pluim voor hun
inzet kan zo deugd doen…

Turngerief
De kinderen brengen vrijdag hun turngerief mee naar huis. De
bedoeling is uiteraard om dit uit te wassen en op maandag 05
november mee terug naar school te geven.
Sommige kinderen hebben nog geen turnpantoffels bij!
Schoolkrant
De kinderen hebben het schoolkrantje bij. Het is weer prachtig
geworden en zeker de moeite waard om het eens goed door te
nemen…zo kom je helemaal in de sfeer van alle activiteiten die in de
afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Wat hebben we weer
veel geleerd, ervaren…!
Nayra
Onze hond komt al regelmatig naar school. De kinderen vinden hem
heel lief en Nayra vindt hen ook heel lief…
Na de vakantie krijgen de kinderen eens een envelopje mee voor
onze pamperrekening voor Nayra en alle kleine bijdragen zijn
welkom.

Een heel fijne herfstvakantie

