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                        Brief voor de gezinsoudsten 

Weekprogramma van 12 tot en met 16 november 2012 

 
 Zaterdag 10 november ‘12 

o Sint-Martinusoptocht. De kinderen die deelnemen worden om 17.00 uur aan 

onze school verwacht. Tegen 18.45 uur komen we aan op het evenementenplein 

(tussen de Post en het stadhuis). Omstreeks 19.45 uur kan u de kinderen ophalen. 

 

 Maandag 12 november ‘12 

o 4A/B: Trefbaltornooi. Voormiddag spelen de jongens en namiddag de meisjes 

(lunchpakket!). 

o 6A/B: Theater in C-mine (13.00u vertrek op school!). 

o De grootouders van de kleuters van juf Elly en juf Ilse zijn om 09.00 uur 

welkom in de turnzaal van onze school voor het grootouderfeest. 

o De grootouders van de kleuters van juf Nora en juf Sandra zijn welkom om 

10.45 uur. 

o De grootouders van de kleuters van juf Viviane en juf Annemie zijn welkom om 

13.15 uur. 

 

 Dinsdag 13 november ‘12 

o 4A/B: zwemmen 

o 2° en 3°: ‘Multi move’ van 15u45 tot 16u 

 

 Donderdag 15 november ‘12 

o De grootouders van de kleuters van juf Gita en meester Kris zijn om 9.00 uur 

welkom in de turnzaal van onze school voor het grootouderfeest. 

o 4A: Heempark – Pompoensoep maken (voormiddag). 

o De Ouderacademie heeft het vanavond over “Het belang van spel en speelgoed”. 

Om 20.00 uur in de eetzaal. 

 

 Vrijdag 16 november ‘12 

o 4B: Heempark – Pompoensoep maken (voormiddag). 

o 5A/B: Film in C-mine (VM). 

 

Zoals u wellicht al in de pers hebt vernomen zal er aanstaande zondag (samenkomst om 12 u) in 

Genk een solidariteitsmars doorgaan voor de getroffen Ford-werknemers. Als school steunen wij 

natuurlijk dit initiatief en hopen u dan te ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De directeur en het leerkrachtenteam 
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