1. De weekkalender van 26 januari 2015 tot 30 januari 2015
Maandag 26/01

Dinsdag 27/01
Woensdag 28/01

Speelplaatsverantwoordelijke Kl2
Kleuterthema’s: P:het weer/ neuzen snuiten; Kl1: dokter Jules; Kl2: De dokter
en de tandarts ;Kl3: Sprookje: De wolf en de zeven geitjes
Lager: zwemmen

Donderdag 29/01

L.O.: L4,L5 en L6
Einde Voorverkoop Mosselfeest 2015
18.30 u. : prijsuitreiking juniorjournalistenwedstrijd Davidsfonds in OC De
Wervel (5+6)
Niveaulezen: 13.15: 1ste leerjaar; 13.40: 2de en 3de leerjaar

Vrijdag 30/01

L.O.: L1,L2 en L3 (VM)

2. Wat hoort er nog bij de post
-

Peuter: briefje
5+6 : brief Davidsfonds
Iedereen : Reglementering Voorkeurregeling inschrijving broers/zussen geboren in 2013 :
Leesbevestiging van iedereen/voor elk kind aub(wettelijke verplichting).

3. Korte berichten
Belangrijk voor iedereen.
De Stad Kortrijk vraagt naar een leesbevestiging van de ouders van elk kind met betrekking tot de
voorkeurregeling bij het inschrijven van broertjes/zusjes geboren in 2013, zelfs al is die regeling niet
van toepassing op uw gezin. Graag tegen 26 januari 2015 het strookje indienen bij de klastitularis.
Volgende week is het gedichtenweek! En we willen dit niet zomaar laten voorbijgaan. Elke dag zal
er een gedicht aan de klasdeur hangen. De leerkracht gaat er dan in de klas mee aan het werk. De
gedichten zullen aangepast zijn aan het niveau van het kind. ‘s Avonds krijgen jullie (ouders) dan alle
gedichten mee waarrond we gewerkt hebben. Het zou fijn zijn mocht je die thuis ook nog eens lezen
of bespreken. En als toetje steken we er ook een gedicht bij voor de ouders. Op donderdag 29
januari (gedichtendag) komen ouders langs in klas om enkele gedichten voor te lezen. Maar om jullie
allen nog meer te betrekken zullen we een gedichtenmuur in school hebben! ( aan het bureau van
de directeur) Bedoeling is dat we daar zelfgeschreven gedichten, gevonden gedichten, tekeningen bij
gedichten,… uithangen! Het zou leuk zijn mocht die tegen het einde van de week volhangen! Helpen
jullie mee?? (ouders, kinderen, grootouders, leerkrachten,…)
Vrijdag 13 februari vieren we Carnaval op school! En dit jaar willen we er iets speciaals van maken!
We trekken erop uit in Rollegem. Jawel, met een stoet!! (op vrijdagnamiddag van 13u30 tot 14u30)
Maar dat doen we wel natuurlijk wel verkleed. Het thema dit jaar is stripfiguren. U mag kiezen uit
om het even welk personage uit 1 van deze 10 stripreeksen! We zeggen dit nu al zodat u ruim de tijd
hebt om op zoek te gaan naar een gepaste tenue!
Jommeke
Suske en Wiske
Smurfen

Kiekeboe
Asterix en Obelix
De Kampioenen
K3
Samson en Gert
Robbedoes en Kwabbernoot
Kuifje

6de lj – peuter – 1e kleuter – 3de kl – 2e kl.- 5

