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Personeelsvergadering lagere school (in Klimop)
BIB: 4E-5H-6H
5H-6H: Unihockey in ’t Molenslop (organisatie SVS)
WiWeTeR (voor wie zich inschreef)
6H: STEM-workshops door VTST (in onze school)
Medisch onderzoek 2de kl. (°2013) met ouders in CLB
1I-1IK: bezoeken de BIB
Kijkdag voor de kleuters die instappen op 8 januari 2018
WiWeTeR (voor wie zich inschreef)
Kleuters bezoeken de kerststal op het gemeenteplein
1ste, 2de en 3de lj bezoeken de kerststal op het gemeenteplein
Typles

Kerstvakantie: van maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018
Bijscholingen
Maandag 11 december 2017
Donderdag 14 december 2017

Essy Musschoot
Miek Van Eyndhoven

EHBO
Aanwezigheidsbeleid

Algemeen
Mededeling
Omwille van een reeds gepland voetbaltoernooi België-Engeland (Wereldkampioenschap!) op donderdag 28
juni 2018 zijn wij genoodzaakt de volgende activiteiten op het einde van het schooljaar te verplaatsen:



Dankavond vrijwilligers: maandag 25 juni 2018 (i.p.v. dinsdag 26 juni 2018)
Afscheidsreceptie 6e leerjaar: dinsdag 26 juni 2018 (i.p.v. donderdag 28 juni 2018)

Verkeerstip
Vooral in de winterperiode is het belangrijk dat je zichtbaar blijft in het verkeer.
Wist je dat wanneer je reflecterende kledij draagt, de automobilisten je in het donker al
van op een afstand van 150 m kunnen zien? Dat is de lengte van anderhalf voetbalveld.
Gevonden
Er werd een goudkleurige oorbel (hanger) gevonden aan de ingang van de Koning Albertstraat.
De eigenaar kan hem komen ophalen op het secretariaat.

Kleuterschool
Meebrengen
Alle kleuters mogen een cadeautje ter waarde van 2€ meebrengen voor onder de
kerstboom. Liefst een pakje dat voor zowel jongens als meisjes kan en voorzien is van
naam.
Lagere school
Meebrengen
Alle leerlingen van de lagere school mogen een cadeautje t.w.v. 3€ meebrengen voor het eindejaarsfeestje.

PLAYBACKSHOW DE VERREKIJKER
Vrijdag, 26 januari 2018
in zaal van de Wouwer te Ravels
Inschrijven kan van 11 tot 22 december 2017.
Er staat een brievenbus in de hal van De Verrekijker
voor de inschrijfformulieren!
Bij meer dan 25 optredens zal er een loting gebeuren dus gaat het er NIET om wie het eerst
inschrijft! De leerlingen van het 6e leerjaar mogen zeker zijn van hun (laatste) deelname.
Alle leerlingen krijgen een inschrijfformulier mee op vrijdag 8 december 2017.

