Twinkel…
waar elk kind schittert !

N i e u w s b r i e f
april 2018

Handen uit de mouwen!
De paasvakantie is gedaan! Hopelijk hebben alle kinderen kunnen genieten
en ontspannen! Wij zijn klaar voor het 3de en alweer laatste trimester...
De zon is alvast van de partij, joepie!!! De kinderen kunnen terug in de zandbak spelen, de oudsten kunnen terug buiten eten, we kunnen weer allerlei activiteiten op de speelplaats organiseren, …
We verwelkomen eerst en vooral Arne, Renée en Rune.
Agenda

Arne en Renée komen erbij in de klas van juf Grace. Rune heten we welkom
in het 4de leerjaar bij juf Griet. We hopen dat jullie zich heel erg gauw thuis
zullen voelen in onze school!
Ondertussen is ook ons kippenhok klaar! Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen: de 3de graad maakte het hok, de 2de graad zorgde voor de afsluiting, de 1ste graad maakte de voederbak en zorgt voor de voeding, de oudste
kleuters maakten een mandje om de eitjes op te halen… en de jongste kleuters zullen de kippen zelf halen. Zo is het echt een STEM-project van alle kinderen en juffen tesamen geworden…
Foto’s volgen zeker en vast!
Vanaf deze week gaan de kinderen van de lagere school niet meer zwemmen. Binnenkort starten er immers verbouwingswerken aan het zwembad in
Zomergem. De kinderen zullen turnen op donderdag en vrijdag.
De kleuters gaan wel nog 2 keer zwemmen, namelijk op dinsdag 17 en 24
april.
Tijdens dit 3de trimester staan er naar goede gewoonte ook heel wat ‘feestjes’
op het programma. Noteer alvast volgende data:
-donderdag 10 mei: Eerste Communie
-zondag 13 mei: Plechtige Communie
-zondag 13 mei: Moederdag
-zondag 3 juni: schoolfeest (BBQ en ‘handen uit de mouwen’-tocht)
-zondag 10 juni: Vaderdag
-dinsdag 26 juni: feestje schoolverlaters
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