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Gentbrugge, 21 februari 2020

Beste ouders,

We ontvingen de afgelopen weken de grootouders van onze jongste kleuters en de kleuters van de
2de kleuterklas. Na een gezamenlijk ontbijt gingen de kleuters met de grootouders aan de slag.
De jongste kleuters voerden het verhaal van de 3 biggetjes op voor de oma’s en opa’s. Kortom het
waren schitterende dagen voor zowel de kleuters als de grootouders.
Ook op klasniveau stond er weer heel wat te beleven, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Het
vijfde leerjaar bracht een bezoek aan het MIAT. Het vierde leerjaar trok voor een volledige dag naar
Brussel in het kader van de lessen wereldoriëntatie. Voor het derde stond deze maand een
sportnamiddag op het programma.
De 2de kleuterklas ging binnen het thema grootouders langs in het woon- en zorgcentrum Weverbos.
Ze brachten een bezoekje bij de bewoners, kregen een rondleiding en deden een optreden.
De oudste kleuters brachten dan weer een bezoek aan het Gravensteen zodat ze zich een echte
ridder of prinses konden voelen.
De leerlingen van het eerste leerjaar behaalden hun letterdiploma. Ze hebben namelijk alle letters
aangeleerd! Proficiat.
Op zondag 15 maart slaan we samen met het oudercomité de handen in elkaar voor een nieuwe
klusdag. Op de twee vorige klusdagen hebben enthousiaste ouders, kinderen en leerkrachten telkens
met veel plezier gespit, geplant, gezaagd en gezaaid. In november hebben we ontzettend veel
geplant, en nu gaan we nog wat verder klussen om onze speelplaats groener en leuker te maken!
Ook de kleuter- en peuterspeelplaats komen aan de beurt. Meer info kan je lezen in de aparte
oproep via mail. Iedereen van harte welkom van 10u tot 17u.

Tot slot een korte vooruitblik naar de komende activiteiten:
•
•
•
•
•
•

13 maart: Ouderquiz – vooraf inschrijven
15 maart: Klusdag groene speelplaats
16 maart: schoolfotograaf kleuters + familiefoto’s
17 maart: schoolfotograaf lager
26 maart: oudercontact lager
28 maart: playbackshow L3 - L6

Vriendelijke groeten
Delphine Standaert

