Mama en papa nemen afscheid
aan de schoolpoort / deur. Ze
gaan niet mee naar de speelplaats of naar de klas.

O p t ijd naar school

Meebrengen
Flesje water en 1 of 2 stukken fruit.

8u25—12u
(deur open vanaf 8u10)

In de namiddag mag
een koekje zonder
chocolade in een
doosje.

13u30—15u25
(deur open vanaf 13u10)

Over visjes—bijtjes—vlinders—uiltjes en Mic

Maandag = gelddag
Geld ophalen voor activiteiten en voor de
middag gebeurt enkel op
maandag met gepast
geld.

Kindjes komen in principe pas naar
school als ze zindelijk zijn en dus
GEEN pampers meer moeten dragen.
Voorzie toch een aantal pampers in
het boekentasje mocht er zich een
accidentje voordoen. + reservekledij
voorzien van naam.

Middag = €0,80
Kindjes die op school blijven eten, brengen boterhammen mee in
een brooddoos.

Tip ! Breng ook een kleurboek mee.

ky Mouse

Verjaardagen

Alle kinderen vinden verjaardagen leuk. Aan het begin
van het schooljaar heeft u €5 betaald om de verjaardag
van uw kind te vieren. Wij vragen om GEEN
cadeautjes, snoep of taart mee te brengen naar
de school.
De juf maakt er een speciale dag van voor uw kleuter.
Bovendien wordt er elke maand voor alle jarige kleuters
een lekkere kookactiviteit voorzien. Njammie!!

Het heen-en-weer-mapje
Grote tuin
Kleuters spelen graag in onze grote
tuin.
Voorzie gemakkelijke kledij die mag
vuil worden.
Geen schoenen met veters
Vermeld de naam in de kledij.

Dat mapje zit in het boekentasje
van je kind.
De juf kan er een briefje insteken over hoe het op school
gaat. Ook mama of papa kan er
een briefje voor de
juf
insteken
met
vragen of opmerkingen.

Nuttige data
Oudercontact:
Maandag 23 oktober 2017
Maandag 18 december 2017
Maandag 26 maart 2018
Dinsdag 26 juni 2018
Belangrijke data
Maandag 2 oktober 2017
Donderdag 26 oktober 2017
Maandag 6 november 2017
Vrijdag 10 november 2017
Vrijdag 20 april 2018
Zondag 17 juni 2018

start wafelverkoop
familiefeest KS
levering wafeltjes
quiz Tovertuin
schoolfotograaf
schoolfeest

Vakantiedagen
Herfstvakantie van zaterdag 28 oktober tot en met zondag 5 november 2017.
Kerstvakantie van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018.
Krokusvakantie van zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari 2018.
Paasvakantie van zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april 2018.
Dag van de arbeid: dinsdag 1 mei.
Hemelvaart van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei 2018.
Pinksteren maandag 21 mei 2018.
Facultatieve vrije dagen:
Maandag 30 april 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Vrijaf wegens pedagogische studiedag:
Woensdag 4 oktober 2017
Dinsdag 23 januari 2018
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