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                        Brief voor de gezinsoudsten 

Weekprogramma van 28 januari tot en met 1 februari 2013 

 

 

 Maandag 28 januari ‘13 

o 2de leerjaar: Theater ‘Wiejoow!’ door Het Paleis (voormiddag). 

o De kleuters van geboortejaar 2008 van KB en 2 kleuters van KA gaan 

naar het Medisch Schooltoezicht. 

o 6de leerjaar: Ouderavond studiebegeleiding (door het CLB) om 19.30 u. 

 

 Dinsdag 29 januari ‘13 

o 5de en 6de leerjaar : zwemmen 

o KA, KB, KC, KD & KE: Openklasdag van 8.45 tot 10.30 uur. 

o 2de en 3de leerjaar: ‘Multi move’ van 15.45 u. tot 16.45 u. 

o 1ste leerjaar: Overstap 5 & 6 om 20 uur in het klasje van juf Lien. 

 

 Woensdag 30 januari ‘13 

o KA, KB, KC, KD & KE: Openklasdag van 8.45 tot 10.30 uur. 

o 2de leerjaar: Hondenbaasjesproject. 

 

 Donderdag 31 januari ‘13 

o KA, KB, KC, KD & KE: Openklasdag van 8.45 tot 10.30 uur. 

 

 Vrijdag 1 februari ‘13 

o Gedichtendag met namiddag optreden van alle klassen in de feestzaal 

en gedichtententoonstelling in de gang van de turnzaal. 
o Instapdag voor nieuwe kleutertjes. De ouders van deze nieuwe 

kleuters worden uitgenodigd voor een informatiegesprekje in de eetzaal 

op maandag 18 februari 2013 om 8.45 uur. 

 

Op woensdag 6 februari kunnen de ouders van de kleuters van 8.45 tot 11.00 uur 

terecht in onze school voor een informatiemoment over ‘Straffen en belonen’ 

gegeven door de Opvoedingswinkel. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

De directeur en het leerkrachtenteam 
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