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Kalender
Woensdag 26 november

Adventskransen maken voor de klassen

Donderdag 27 november

Ouderavond peuterklas juf Liesbet
Ouderavond peuterklas juf Ann
Toneel klas 2: Francesco en de wolf
Begin van de advent
Ouderavond kleuterklas juf Hanna
Ouderavond klas 6
Ouderavond klas 5
Hoogvereerd bezoek!
Ouderavond klas 1
Schoolbestuur
Kerstconcert Chapeau en leraren

Vrijdag 28 november
Maandag 1 december
Dinsdag 2 december
Woensdag 3 december
Vrijdag 5 december
Maandag 8 december
Dinsdag 9 december
Vrijdag 19 december

Voormiddag in
opvangklas
20u
20u
9u en 18u
20u
20u
20u
20u
20u
20u - zie
aankondiging
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DE SCHOOLWERKING
Vanuit het lerarencollege…
Toneel 2de klas: ‘Francesco en de wolf’
“De mensen van het stadje Gubbio leven in grote angst vanwege een woeste wolf die niet alleen dieren maar
ook mensen aanvalt.
Francesco, de grote dierenvriend, is in de stad en gaat op zoek naar de wolf...”
De kinderen van de tweede klas spelen voor jullie het toneel ‘Francesco en de wolf’, waarin je kan horen en
zien hoe dit verhaal afloopt…
Iedereen welkom op vrijdag 28 november om 9 uur of om 18 uur.

Vanuit de permanentie…
Schooltoelage aanvragen
Voor het schooljaar 2014-2015 kunt u digitaal of op papier een aanvraag indienen.
U vindt op de permanentie een papieren aanvraagformulier, of u kunt dit downloaden via
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/
Wie hulp nodig heeft bij de digitale of schriftelijke aanvraag, kan zich wenden tot de permanentie. Breng
dan de SIS- kaarten van alle gezinsleden mee, alsook uw bankrekeningnummer.

ANDERE INITIATIEVEN
Lessen Indische tempeldans voor kinderen in zaal De Teunisbloem door Aaricia Ponnet
Ik geef een lessenreeks Indische tempeldans voor kinderen.
Waar? In de zaal van De Teunisbloem
Wanneer? Elke vrijdag, behalve tijdens schoolvakanties:
 beginners: van 15u30 tot 16u15 => 5€ per les
 gevorderden: van 15u30 tot 17u00 => 10€ per les
Info en inschrijvingen: aaricia.ponnet@gmail.com of 0471 32 55 45

