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EDITORIAAL

Donderdag 31 oktober 2019
Tijd om te bibberen met het grote Halloweenspel!
Wie een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen
9 uur van de dag zelf weten. U kunt ons daarvoor telefonisch
contacteren op het nummer 056 21 67 14.

STUDIE / PEUTEROPVANG
Er is geen studie op dinsdag 5 november 2019 wegens
overleg schoolteam. Er is peuteropvang in de refter in plaats
van bij juf Katrien.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op woensdag 20 november 2019 is er een pedagogische
studiedag.

OPVANG IN DE HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie is de opvang open van maandag 28
oktober 2019 tot en met donderdag 31 oktober 2019. De
opvang is gesloten op vrijdag 1 november 2019
(Allerheiligen). Er zal een leuk aanbod zijn van allerlei
activiteiten voor iedereen.
Maandag 28 oktober 2019
We steken de handen uit de mouwen en maken een herfstige
boomstam.
Dinsdag 29 oktober 2019
Vandaag knutselen we leuke werkjes met blaadjes en zorgen
we voor een speciaal vieruurtje. Smullen maar!
Woensdag 30 oktober 2019
Wie kan de gekste egel knutselen?

Er is op die dag geen klas. De opvang is wel open.
Wie op die dag een warm middagmaal wenst, laat dit ten
laatste tegen 9 uur van de dag zelf weten.

KLAASKOEKEN
Dit schooljaar verkoopt het oudercomité opnieuw
klaaskoeken. Heel binnenkort ontvangt u hierover meer info.
De klaaskoeken worden geleverd door dezelfde bakker als
vorig jaar. Als dat geen garantie is op heerlijke klaaskoeken!
Dit is een actie van het oudercomité. Wie koeken bestelt,
zal moeten overschrijven op de rekening van het
oudercomité. Er wordt niet via de schoolrekening gewerkt.

DAG VAN DE LEERKRACHT
Doordat de dag van de leerkracht dit schooljaar op een
zaterdag viel, werden we op vrijdag 4 oktober 2019
getrakteerd op piñata’s die uit allerlei letters bestonden.
Samen vormden ze de slogan van ons jaarthema: ‘Een jaar vol
kleur’. Onder het toeziend oog van de kinderen gaven de
juffen en meesters het beste van zichzelf om de piñata stuk
te slaan. Daarin zaten lekkere snoepjes die met de kinderen
werden gedeeld. Dank je wel aan het oudercomité en aan alle
kinderen die hebben geholpen om deze leuke verrassing te
maken!

HERFSTWANDELING
De herfstzon was zoek, maar dankzij de goede organisatie
van het oudercomité konden we genieten van een zalige
herfstwandeling. Er was tijd om gezellig met elkaar bij te
praten. Aansluitend konden we smullen van een lekkere
spaghetti. Een grote pluim aan alle kinderen van het vijfde
en zesde leerjaar die extra hun best hebben gedaan zodat
ze er in Durbuy een fantastische week van kunnen maken!
Benieuwd naar enkele foto’s? Neem dan zeker eens een
kijkje op onze website: www.damiaanschoolkortrijk.be.

