
            Kalender  

Nieuwsbrief Binnenhof 
oktober 2018 

03/10  

 

Fruit—en groentendag ! 

04/10 9.00 

10.00 

Repetitie kleuter CC 

Repetitie kleuter Binnenhof 

05/10  

13.15 

Dag van de leerkracht ! 
Repetitie vrij podium 

06/10 13.00 Start schoolfeest. 

09/10 10.30 

namiddag 

L1 –L2 –L3 naar CC De Steiger voor muziekconcert 

Loopwedstrijd lager (bij mooi weer) 

10/10  Pedagogische studiedag—geen school 

11/10 13.15 K3C naar rusthuis 

15/10 16.30 Personeelsvergadering lager—geen studie 

16/10 16.30 Personeelsvergadering kleuter 

17/10  Fruit—en groentendag ! 

23/10 Namiddag 

16.30 

L5 naar concert 

schoolraad 

24/10  

namiddag 

Fruit—en groentendag ! 
Unihoc L5 en L6 

 

26/10  Herfstwandeldag voor het lager. 

29/10 tot en met 31/11  Herfstvakantie !! Opvang op 29 ,30 en 31 oktober 
mits inschrijving. 

contactgegevens: tel. 056/51.29.05 - fax 056/53.35.70 : binnenhof53@blijdhove-binnenhof.be 

Niet vergeten !!! Schoolfeest 6 oktober vanaf 13u00. 



Opvang tijdens de vakantie ! 

contactgegevens: tel. 056/51.29.05 - fax 056/53.35.70 : binnenhof53@blijdhove-binnenhof.be 

Gelieve de brief die jullie zullen krijgen in te vullen en  terug aan de juf 
of meester te bezorgen. 

Schoolfeest 6 oktober . 

We gaan van start om 13u00 met de act van de 
leerkrachten.  

Iedereen mag verkleed in het thema naar school komen. 

Opgelet niet geschminkt ! 

Het zal alvast terug een feest voor de kinderen zijn. 

Zwemabonnementen 1ste leerjaar. 

Zoals de vorige jaren krijgen de leerlingen van het 1 ste 
leerjaar ook dit jaar een gratis zwemabonnement . 

Het wordt opgestuurd naar het huisadres. 

Ook het 6de leerjaar zwemt gratis. 

Luizencontrole blijven doen. 

We hebben op school reeds grote luizencontrole gedaan. Er was veel medewerking en 
zo hebben we bijna een luizenvrije school. Alert blijven en regelmatig controleren is 
de boodschap ! 

Feest grootouders : 

 afdeling CC op woensdag 19 december. 

 Binnenhof  kleuter op donderdag 15 november. 
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