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onderbouw



Schoolreis KO3 – 1e
lj.







Fietsproef 6e lj.
Trefbal Otegem

Hopelijk wordt de maand mei een zonnige maand. De
voorbije dagen mogen we toch niet veel klagen over het
weer.
In de maand mei staan nog heel wat activiteiten op het
programma. Zo hebben we voor onze bovenbouw de
bosklassen die dit jaar doorgaan in Stoumont. Veel kinderen
leven daar naar toe; vijf dagen op extramuros met de
klasgroep. Wij duimen alvast. Hopelijk kunnen deze kinderen
terug op een onvergetelijke gebeurtenis terugkijken.
Op donderdag 22 mei 2014 komt de fotograaf de jaarlijkse
klasfoto nemen. Met een zonnetje op de achtergrond is dit
natuurlijk een stuk aangenamer.
Aan alle mama’s een gelukkige moederdag gewenst op
zondag 11 mei. Het is nu eens aan de kinderen om jullie in
de watten te leggen.
En, … niet vergeten dat we met zijn allen op zondag 25 mei
naar de stembus moeten.
Voor het boekjaar 2013 worden de fiscale attesten van de
opvang voor alle kinderen uit de school opgemaakt. Daarin
zit het bedrag voor de opvang van het jaar 2013 voor zowel
voor- en naschoolse opvang als de opvang tijdens de middag
(opvang na de warme maaltijd of lunch). De opvang voor en
na de school wordt integraal vermeld op het attest.
Het fiscaal attest van de woensdagnamiddagopvang (13.00u.
– 18u.) wordt u bezorgd door de gemeente daar deze opvang
georganiseerd wordt door de gemeente.

Klasfoto’s
Med. Ond. KO1
Gezond ontbijt
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MEI 2014
Wie?
PK
Van 5 mei tot 23 mei: stage in PK door Lynn Cottenier.
Namiddag: De lagere afdeling en KO2 en KO3 krijgen uitleg over een Lager,
KO2–KO3
insectenhotel.
namiddag: regionaal directeurenoverleg te Harelbeke – directie
Directie
afwezig.
ouders
20.00u.: ouderraad in de school. Geïnteresseerde ouders zijn zeker
welkom.
Bibus (W1) voor 4e, 5e en 6e lj. (KO1 / KO2) – bibkaart niet
vergeten! L4 (13u20), KO1 (13u50), L5(14u05), L6 (15u10), KO2
(15u30) - pas op: wijziging van klassen!

KO1 KO24e-5e-6e

Voormiddag: DogoZ (= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) directie afwezig
wieltjesdag voor bovenbouw.

Directie
4e-5e-6e




Studiedag Gork voor directies: directie afwezig.
Voormiddag: kleuterzwemmen voor het 3e kleuter – groep 1 in
het zwembad te Zwevegem. Schoolbus: vertrek: 8.40u. (zwemmen
van 9.15u. – 10.00u.) Verdere praktische regeling door de titularissen
in het heen-en-weer-schriftje. Deelname in de kosten: € 1,30 via de
maandrekening.

Directie




Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.
Namiddag: Smartteam :directie afwezig

Lager

KO3

Directie

Za. 10/05



Zo. 11/05



Moederdag: proficiat aan alle mama’s

Mama’s

Ma. 12/05



Van 12 tot en met 16 mei : de kinderen van de bovenbouw (4e, 5e
en 6e leerjaar) trekken voor een week op bosklassen naar Stoumont.
Sybe Vandemeulebroucke gaat mee met de 4 titularissen (Giovanni,
Filip, Katelijn en Jan) om het gebeuren te ondersteunen. Achteraf
worden de ouders nog uitgenodigd op een terugkomdag. We wensen
iedereen alvast een prima bosweek toe met hopelijk goed weer.
Namiddag: De peuterklas bezoekt de boerderij. Deelname in de
kosten: € 0,50 via de maandrekening.

4e-5e-6e


Di. 13/05





Voormiddag: kleuterzwemmen voor het 3e kleuter – groep 2 in
het zwembad te Zwevegem. Schoolbus: vertrek: 8.40u. (zwemmen
van 9.15u. – 10.15u.) Verdere praktische regeling door de titularissen
in het heen-en-weer-schriftje. Deelname in de kosten: € 1,30 via de
maandrekening.
Bibus (W2) voor 1e ,2e en 3e lj.(PK/ KO3) – bibkaart niet
vergeten! L1 (13u20), PK (13u50),L2 (14u05), L3 (15u10), KO3
(15u30) – pas op: wijziging van klassen!

PK

KO3

PK-KO31e-2e-3e




wieltjesdag voor onderbouw.
sport op woensdagnamiddag: lentebeker atletiek te Zwevegem
(voor ingeschrevenen) – schoolbus: vertrek 13.15u.stipt – terug
omstreeks 16.30u. Briefje volgt. Begeleiders: meester Geert en juf
Liesje.

1e-2e-3e

Do. 15/05



Sportdag voor onderbouw op school. Coörd.: juf Sara Hooghe

1e-2e-3e

Vr. 16/05



Het 3de kleuter en 1ste leerjaar op schoolreis naar de Gavers.
Verdere info krijgen jullie via een briefje van de titularissen.
Terugkomst van de bovenbouw van de bosklassen omstreeks 15u.

KO3-1e

Wo. 14/05
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Za. 17/05



Zo. 18/05



Ma. 19/05



Namiddag: Fietsproef voor het 6de leerjaar.
Zorg dat je fiets tip top in orde staat.

6e

Di. 20/05



Bibus (W1) voor 2e, 4e en 5e lj. (KO1 / KO2) – bibkaart niet
vergeten! L4 (13u20), KO1 (13u50), L5(14u05), L2 (15u10), KO2
(15u30).

KO1KO2-

Wo. 21/05





Do. 22/05




Vrij. 23/05




Za. 24/05



Zo. 25/05



Ma. 26/05



Di. 27/05



2e-4e-5e

Voormiddag: DogoZ (= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) directie afwezig
wieltjesdag voor bovenbouw.
Schoolsport: Trefbal te Otegem voor ingeschrevenen uit het 1e, 2e, 3e
en 4e lj. Vertrek: 13u15 stipt, terug omstreeks 16u15. Begeleiding: juf
Liesje

Directie
4e-5e-6e
1e, 2e, 3e,
4e

Voormiddag: Er worden klasfoto’s genomen van alle klassen uit het
kleuter en de lagere afdeling.
Voormiddag: kleuterzwemmen voor het 3e kleuter – groep 1 in
het zwembad te Zwevegem. Schoolbus: vertrek: 8.40u. (zwemmen
van 9.15u. – 10.00u.) Verdere praktische regeling door de titularissen
in het heen-en-weer-schriftje. Deelname in de kosten: € 1,30 via de
maandrekening.

Allen

Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.
Medisch onderzoek voor KO1 in school.

Lager

KO3

KO1

Verkiezingen
Voormiddag: kleuterzwemmen voor het 3e kleuter – groep 2 in
het zwembad te Zwevegem. Schoolbus: vertrek: 8.40u. (zwemmen
van 9.15u. – 10.00u.) Verdere praktische regeling door de titularissen
in het heen-en-weer-schriftje. Deelname in de kosten: € 1,30 via de
maandrekening.
Bibus (W2) voor 1e ,3e en 6e lj.(PK/ KO3) – bibkaart niet
vergeten! L1 (13u20), PK (13u50),L6 (14u05), L3 (15u10), KO3
(15u30).

KO3




Gezond ontbijt op school: meer info volgt.
wieltjesdag voor onderbouw.

Allen

Do. 29/05




O.L.H.Hemelvaart – vrijaf
Feest van de Vrijzinnige Jeugd

Allen

Vr. 30/05



Brugdag O.L.H.Hemelvaart - vrijaf

Allen

Za. 31/05



Zo. 1/06





Wo. 28/05

PK-KO31e-3e-6e

1e, 2e, 3e


Bericht aan de ouders van de kinderen
die op bosklassen naar Stoumont trekken:
Gelieve al het gerief voor de bosklassen te naamtekenen (zo komen verloren
voorwerpen zeker terug). De busfirma vraagt ons om er op aan te dringen de bagage
te beperken tot maximum 20 kg. per kind. (In de autocar kan een klein (rug-)zakje
mee in het bagagerek. Alvast bedankt.
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