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PRIKBORD januari 2018

Het ganse schoolteam wenst jullie
een spetterend jaareinde
en een fantastisch begin van het nieuwe jaar!!!

Jaarthema “ Op zoek naar schatten… dwars door alles heen!”

Maandtips

►Heeft een vriendje soms verdriet. Help hem dan als je het ziet. (Ks)
Doe de deur toe! (Ls)
Anti-pesttip ►Praat over wat je voelt!

Prettige kerstvakantie ►25 december 2017 tem 7 januari 2018◄
8 ma

Instapdag voor nieuwe kleuters!!! Juf
KsLs

9 di

Ls

10 wo
KsLs
11 do

Ls

12 vr

Ls

13 za

Ks

An-Sofie is blij met jou

er bij!
Sport na school voor de eerste graad
Zwemmen voor 2de 4de en 6de leerjaar

Brandevacuatie oefening voor kleuterschool en lagere school (preventie)
Fruit ►Banaan

Medisch onderzoek voor 1A ( op school)
Soep►Tomatensoep met balletjes

INFO-MOMENT voor KANDIDAAT instappers in onze kleuterschool!
WELKOM!

14 zo
15 ma
16 di

Ls
KsLs

17wo
KsLs

Sport na school voor de tweede graad
In kader van oriëntering en doorstroming bezoeken onze zesdeklassers SIMA te Aarschot
Fruit► Peer conference

Pedagogische studiedag “STEM” voor alle leerkrachten
Vrije dag voor alle kleuters en leerlingen

18 do
19 vr

Ls

Soep ►Gemixte groentesoep met balletjes

20 za
21 zo
22 ma
23 di

10.30 ►Tweede graad►Theatervoorstelling in den Egger ►“TOKYO BLUE”
Ls
Ls

24 wo
KsLs

Zwemmen voor 1ste 3de en 5de leerjaar
In kader van oriëntering en doorstroming bezoeken onze zesdeklassers SIBA te Aarschot
Fruit► Appel braeburn

GEDICHTENDAG ”DICHT MEE!” en start van de Poëzieweek

25 do

26 vr

Sport na school voor de eerste graad

KsLs
Ls

Medisch onderzoek voor 1B ( op school)
Soep►Kippencrèmesoep met balletjes

27 za
28 zo
29 ma

Ls

30 di

Ls

31 wo

Ls

Sport na school voor de tweede graad

13 uur► Wij bakken havermoutkoekjes 3C
Fruit► Wijnappelsien

Filmavond voor de warmste week!

De filmavond die we inrichtten voor de warmste week was weer een succes!!!
We mochten 931,17€ overhandigen aan de vereniging “Sint Vincentius a Paulo”.
Deze vereniging deelt voedsel uit aan minder bedeelden uit Scherpenheuvel- Zichem!

Wafeltjes voor Michelle!
De eersteklassertjes bakten er lustig op los en verkochten hun gebak.
De opbrengst van dit bakfestijn gaat naar Michelle, leerling uit 1B en haar papa.
(Hun huis brandde een paar weken geleden uit en werd onbewoonbaar verklaard)
Wij hopen dat we zo een beetje steun voor hen kunnen betekenen!
Met dank aan alle bakkers en sympathisanten!

