
 

 

 1. De weekkalender van 3 november 2014 tot 7 november  2014 

  

Maandag  3/11 Kleuterthema’s: P+Kl1 : oma en opa ; Kl.2: oma en opa  ; Kl 3:  grootouders 

 Speelplaatsverantwoordelijke : Kl2 

 Lager: zwemmen 

Dinsdag  4/11 Medisch schooltoezicht 5de lj. 

 Personeelsvergadering: geen studie 

 L4: Leerwandeling Ieper ‘100 Groote Oorlog’ 

 ouderraad 

Woensdag  5/11 L.O.: L4,L5 en L6 

Donderdag 6/11 Toneelvoorstelling 3de kleuter, 1ste  en 2de lj., geen niveaulezen voor L2 

 niveaulezen L3 om 13.15 

 Project rond Pakistan : L5 (NM) 

Vrijdag  7/11 L.O.: L1,L2 en L3(VM) 

 Viering: gedenken overleden familieleden (NM) 

 L6: rapport 

Zaterdag 08/11 Start Vormselcatehese Rollegem – onze school als gelegenheidsadres 

 

2. Wat hoort er nog bij de post 

 

- Peuter: themabriefje 

- 1e kl: themabriefje 

- 2e kl.: briefje i.v.m. oma en opa 

- 4de, 5de en 6de lj. toestemming ouders voor huis-aan-huis pannenkoekenverkoop. 

- 5e en 6de lj. : brief UNIHOCKEY + zwemmarathon 

- 2de  tot 4delj : brief zwemmarathon 

- Schoolfoto’s  (volledig pakket, prijslijst en bestelbon) 

- briefje vervoer toneel : 2e leerjaar 

- L1 evaluatie oktober+ wijziging datum integratieproject crea-namiddag opa/oma K3 en L1 

- L4: Brief leerwandeling Ieper 

 

3. Korte berichten 

 

- Na de vakantie verwelkomen we 4 nieuwe peuters in de peuterklas. We wensen Léandre,  

Gabin, Clarisse en Anaëlle een goede start toe. 

- Wegens de stadsklassen krijgen de leerlingen van het zesde leerjaar hun rapport  pas na de 

vakantie.   

- Initiatief Gezinsbond : Halloweentocht op 31 oktober 2014 om 18.15 uur in parochiezaal 

Rollegem.  

- Initiatief ouderraad : Kookavond, St-Theresia-instituut  Kortrijk van 18.00 tot 22.00 uur. 

- Pedagogische studiedag op maandag 10 november 2014. De leerlingen hebben GEEN LES.     

Er is ook GEEN OPVANG VOORZIEN. 

- De schoolfoto’s worden tegen een democratische prijs en vrijblijvend aangeboden. Wie  

foto’s wenst aan te kopen, of nabestellingen wenst te doen,  geeft het ingevulde blaadje en 

gepaste geld mee onder gesloten envelop. Deze envelop wordt afgegeven aan de 

klastitularis ten laatste tegen donderdag 06 november  2014 om 16.00 uur. Wie de foto’s 

niet aankoopt, geeft de fotomap integraal terug tegen 06 november 2014. 

 

 



 

 

 

 

 


