NIEUWSBRIEF – oktober 2021

Maandag 4/10 : GEEN SCHOOL
Geen school wegens lokale verlofdag.

Dinsdag 5/10 : GEEN SCHOOL
Geen school wegens pedagogische studiedag.

Dinsdag 5/10 : Vergadering kerstknutselen
Eerste vergadering van het kerstknutselteam in de
refter om 20u15.
Donderdag 7/10 : L5 - Startmoment Bende van Beersel
Het vijfde leerjaar gaat naar het domein Rondenbos
voor de start van de Bende van Beersel.
Dinsdag 12/10 : L2 – Film “Het tropisch avontuur”
De leerlingen van het tweede leerjaar gaan naar de film
in de Meent te Alsemberg.
Dit komt op de factuur van oktober (€5).
Vrijdag 15/10 : K3 & L1 - Vorming over afval
De leerlingen van de derde kleuterklas en het eerste
leerjaar krijgen een vorming over afval.
Deze vorming is gratis.
Maandag 18/10 tot woensdag 20/10 : L3 - Bosklas
Het derde leerjaar gaat 3 dagen op bosklas in Dworp.
Deze uitstap wordt gefactureerd (€55).

Dinsdag 19/10 tot vrijdag 22/10 : L4 & L5 - Zeeklassen
De leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar gaan 4
dagen op zeeklassen in Nieuwpoort.
Met dank aan de ouderraad om dit verblijf te betalen
voor onze kinderen!
De prijs van het busvervoer wordt betaald met de
opbrengst van de wafelverkoop in oktober.
De uitstappen ter plekke (IJzertoren, Duinpanne,
garnalenvisser) zullen gefactureerd worden op de
factuur van oktober.
Dinsdag 19/10 : L6 – Theater “De vlucht van de wesp”
Het zesde leerjaar gaat naar het theater in de Meent,
Alsemberg. Zij gaan met de bus.
Dit komt op de factuur van oktober (€8,40).
Vrijdag 22/10 : K2 - Rollebolle
De kleuters van de tweede kleuterklas gaan met de bus
naar Ruisbroek voor een namiddag “Rollebolle”.
Dit komt op de factuur van oktober (€7,50).
Maandag 25/10 : L5 – Medisch onderzoek
Het vijfde leerjaar heeft medisch onderzoek op school.

Dinsdag 26/10 : L2 – Domein van Huizingen
Het tweede leerjaar maakt een herfstuitstap naar het
domein van Huizingen.
Donderdag 28/10 : L4 – Medisch onderzoek
Het vierde leerjaar heeft medisch onderzoek op school.

