
            Kalender  

Nieuwsbrief Binnenhof 
Januari  2019 

07/01  

14.00 

Instap nieuwe peuters 

Toneel K3C 

08/01 14.00 Toneel K3A/K2A en K3B/K2B 

09/01  

20.00 

Fruit—en groentendag 

Vergadering vriendenkring in de refter van de CC 

11/01  Start verkoop 20ste editie van de ontbijten 

12/01 Volle dag Startdag vormsel 

14/01 19.30 Overgang L6—secundair : GAAT NIET DOOR 

Veranderingen in het secundair en wij zijn nog niet 

op de hoogte. Verdere info volgt. 

16/01  

NM 

Fruit—en groentendag 

Zaalvoetbal L5 en L6 

17/01 16.00 Geen studie. 

21/01 17.00 Voorbereiding vormsel in Koekuitcentrum 

23/01  

 

NM 

Ijsglibberen K3—L1 

Fruit—en groentendag 

Zaalvoetbal L5 en L6 

24/01 14.00 

NM 

15.00 

19.30 

Jarigen januari 1—2—3 

L5 naar Dekeyser—project Rotary 

Jarigen januari 4—5—6 

Info—avond : overgang K3 naar L1 

27/01 9.15 Instapviering EC in Sint—Jan 

30/01  

NM 

Fruit—en groentendag 

Finale zaalvoetbal 

Rapporten lager 

Tevredenheidsenquête mee met de rapporten. 

31/01  

10.25 

L5 :Wanadoe op school 

Forum en jarigen in de CC 



Nieuws van de vriendenkring ! 

Ook dit schooljaar heeft de 
vriendenkring terug geholpen 
met de geschenkjes van de Sint ! 

Een oprechte dankjewel van de 
Sint en zijn pieten en het 
Binnenhofteam. 

De volgende actie van de vriendenkring is 
terug “de ontbijten”. Dit jaar voor de 20ste en 
tevens laatste keer. 

Dit op zondag 17 februari. Naar jaarlijkse 
gewoonte verdelen we een goed gevuld 
ontbijtpakket voor de prijs van 6 euro.  

Halen we terug de kaap van 1500 ontbijten? 

We gaan ervoor !! 

We hebben vele helpende handen nodig voor 
de verdeling van die ontbijten. Wie de zondag 
een handje wil helpen, kan contact opnemen 
met de voorzitster Kim Louwagie : 
louwagiek@hotmail.com of  met de school 

Inschrijvingen geboortejaar 2017. 

Op 1 februari krijgen de broers en zussen van de kinderen van de school 
voorrang om in te schrijven. Dringend afspraak maken met de directeur. 

Daarna volgen de nieuwe kleuters. Wie vrienden, buren, kennissen heeft met 
kindjes geboren in 2017,  laat ze maar bellen naar de school. 
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