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                        Brief voor de gezinsoudsten 

Weekprogramma van 4 tot en met 8 maart 2013 

 

 
 Dinsdag 5 maart ‘13 

o 5de en 6de leerjaar : zwemmen  

o De ouders van de 4-jarige kleuters worden uitgenodigd op een volgende 

activiteit van de Ouderacademie. Zij kunnen op 5, 6 of 8 maart samen met  

hun kleuter terecht in de Jeugdbibliotheek vanaf 8.45 uur.  

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

o De ouders van de kinderen van het 2de leerjaar worden uitgenodigd voor 

‘Begeleidingsstap 2’ in het klasje van hun kind om 19.30 uur. 

 

 Woensdag 6 maart ‘13 

o Start van de jeugdboekenweek: Ballonwedstrijd georganiseerd door de 

ouderraad. 

o Ouderacademie: Bezoek aan de jeugdbibliotheek om 8.45 uur. 

 

 Donderdag 7 maart ‘13 

o De kinderen van 2A hebben een activiteit in het kader van de 

Jeugdboekenweek. 

o De kinderen van het 4A gaan nestkastjes maken in het Heempark. 

o De jongens en meisjes van het 6de leerjaar gaan met de fiets naar de 

‘Technokix-beurs’ in het Technisch Instituut Sint-Lodewijk. 

 

 Vrijdag 8 maart ‘13 

o Ouderacademie: Bezoek aan de jeugdbibliotheek om 8.45 uur. 

o De kinderen van het 4B gaan nestkastjes maken in het Heempark. 

 

 
Aankondiging: Op zaterdagavond 16 maart organiseert 

de ouderraad om 19.30 uur een kienavond in de turnzaal 

van onze school. Er zijn heel wat waardevolle en 

bruikbare prijzen voorzien! Tijdens de pauze is er ook 

een gratis kinderkien (tot 12 jaar). 

 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

De directeur en het leerkrachtenteam 
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