
 
 
 
 

VRIJDAGPOST 

 
 

 1. De weekkalender van    01 september 2014 tot   05 sept   2014 

  

Vrijdag 29/08 17.00-18.30 instapmoment van de eerste kleuters en hun ouders. 

 

Zaterdag 30/08 10.30 u.  instapmoment van de peutertjes en hun ouders. Welaten uw kindje 

kennis maken met de andere kindjes en met het klasje. 

10.30 u. Infomoment voor ouders van de 1ste kleuters. Dan zijn er geen kindjes 

bij. 

Maandag  Eerste schooldag (opvang vanaf 07.00 u. tot 18.00 u.) 

 

Dinsdag  10.30 Eucharistieviering (lager) – 

18.00 uur INFO avond (van 2de kleuter tot 6de lj) zie korte berichten 

Woensdag   

 

Donderdag  ROLDAG – opening fietsmaand wordt uitgesteld tot maandag 08 september 

2014  

Vrijdag   

 

2. Korte berichten 

 

INFO-avond. 

- De ouders van de peuter- en eerste kleuterklas worden verwacht op zaterdag  30/08 om 10.30 u. 

- De ouders van de kleuters uit de 2de kleuter- en derde kleuterklas en ook de ouders van de 

leerlingen uit het 2de en 5de leerjaar worden verwacht in de klas van hun kind op dinsdag 02/09 

om 18.00 uur. 

- De ouders van de leerlingen uit  het 1ste , 3de ,  4de en 6de leerjaar worden verwacht  op dinsdag  

02/09 om 18.15 uur. 

- Om wachttijden op te vangen kunt u verder met elkaar kennismaken in de polyvalente ruimte.  

NIEUWE GEZICHTEN 

- Joyca Malfait neemt een 5 lestijden op in de derde kleuters. Ze vervangt dan juf Els Geeraert die 

voor 1/5 loopbaanonderbreking neemt. 

- Inne Steelant zal juf Mieke Decancq voor 5 LT vervangen.  

GYMKLEDIJ 

De voorraad T-shirtjes geraakt bij de kleinste maatjes uitgeput. Tijd om over een nieuwe eigentijdse 

outfit na te denken ! Dat kan echter niet onmiddellijk. Ondertussen dreigt er een tekort van een 10-tal 

truitjes. Mocht iemand nog over een volwaardig kleiner (niet meer gebruikt) schooltruitje zou 

beschikken, dan zou je de school ermee helpen om dit te bezorgen. Zo kunnen we een jaartje 

overbruggen. 

SEPTEMBER FIETSMAAND 

We moedigen kinderen, hun ouders en hun leerkrachten aan om zo veel mogelijk de fiets te nemen in 

de maand september. We verzamelen samen zo veel mogelijk  km’s. De Stad Kortrijk zet de km’s om in 

prijzengeld ten voordele van een fietsveilige schoolomgeving.  U doet toch mee? 

 

Gezinsfietstocht op zondag 21 september 2014 van 14.00 u. tot 17.00 u. 


