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26/10  Start herfstvakantie !! 
Opvang op 28 en 29 oktober volle dag : afdeling CC 

30 oktober: halve dag in de afdeling CC 

Mits inschrijving !! Volzet ! 

03/11  Einde herfstvakantie ! 

04/11  Instap nieuwe peuters 

06/11  Fruit—en groentendag 

11/11  Vrije dag 

12/11 10.00 

13.30 

Toneel K3C/K2C 

Bezoek bib klas L3A 

13/11  

NM 

Fruit—en groentendag 

Zwemmarathon L3—L6 

14/11  

13.30 

herfstrapport L1—L4 

K3C naar rusthuis 

18/11 VM 

20.00 

Klas juf Sabine en Sien naar Huis van de Sint. 
Vergadering vriendenkring in de refter van de cc 

19/11 VM 

13.30 

Klas juf Fabienne naar Huis van de Sint. 
Bezoek bib klas L3B 

20/11  

NM 

12.30—15.30 

Fruit—en groentendag 

Netbal L5 en L6 

Oudercontact K1A klas juf Ulrike 

21/11 13.45 

16.30 

Bezoek bib klas L2C 

Personeelsvergadering kleuter 

22/11 NM L2B bezoek aan de bib 

25/11 VM 

16.00—16.45 

Zwemmen K2C/K3C 

Oudercontact klas K1A juf Ulrike 

26/11 16.30 Personeelsvergadering lager—geen studie 

27/11  

NM 

Fruit—en groentendag 

Netbal L5 en L6 

28/11 VM 

13.45 

Alles met de bal voor L3. 
Bezoek bib klas L2A 
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De Letterfretter. 

Sint op school op 2 december. 

Voormiddag in het Binnenhof. 

Namiddag in de afdeling CC op 
Benieuwd hoe wij  dit jaar 
naar school komen ?? 

Wij ook …. 

Grootouders opgelet—nieuw concept. 

Beste grootouders, 

Op maandag 2 december grootouders en Sint in Koekuitcentrum voor de afdeling CC. Verdere info 
volgt. 

Op woensdag 19 februari in Koekuitcentrum voor de grootouders kleuter Binnenhof. Verdere info 
volgt. 

De leuke leescaravan met 
gezellig terrasje moet bij de 
kinderen de goesting om te lezen 
terug aanwakkeren. De school 
zet dit schooljaar extra in op 
leesbevordering en leesplezier. 
De caravan zal gebruikt worden 
als extra leesruimte voor 
niveaulezen, buddylezen en als 
mini—bibliotheek. De 
leerkrachten kunnen de caravan 
reserveren om er in kleinere 
groepjes te werken. Kinderen 
die nood hebben aan een 
luisterend oor, kunnen ook in de 
caravan terecht voor een goed 
gesprek. 

De opening vond plaats op 
dinsdag 15 oktober en 
donderdag 17 oktober. De 
kinderen kregen een sapje 
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