NIEUWSBRIEF
JUNI
Vrijdag
1 juni ‘18
Maandag
4 juni ’18

Vrijdag
8 juni ‘18

Maandag
11 juni ’18

Dinsdag
12 juni ’18
Woensdag
13 juni ’18
Donderdag
14 juni ‘18

* Onze kleuters gaan met de bus op schoolreis naar De Kloek in
Grobbendonk. Graag het Bosvriendjes T-shirt (groen) aandoen
zodat onze kleuters meteen herkenbaar zijn.
Tip: Bij warm weer, voorzie voldoende drank.
* De kleuters van juf An gaan op stap op het natuurleerpad. Gelieve
gepaste schoenen en kledij aan te doen.
* De kleuters van juf Elke/Nicky gaan bewegen met de mensen van
RVT De Witte Bergen gevolgd door de diploma-uitreiking.
* Inschrijving nieuwe kleuters van 8.30 uur tot 15.30 uur. Kleuters die 2,5 jaar
worden voor of op 3 september 2018, kunnen met hun ouders een bezoekje
brengen aan de klas en kennismaken met de nieuwe vriendjes. Gelieve voor de
inschrijving een officieel document mee te brengen namelijk de kids-ID of ISI+
van uw kind.
* Inschrijving nieuwe kleuters van 8.30 uur tot 15.30 uur. Kleuters die
2,5 jaar worden voor of op 3 september 2018, kunnen met hun ouders
een bezoekje brengen aan de klas en kennismaken met de nieuwe
vriendjes. Gelieve voor de inschrijving een officieel document mee te
brengen namelijk de kids-ID of ISI+ van uw kind.
* 20.00u LOC en SR in ‘De Parel’
* Inleefdag voor de kleuters van juf Elke/Nicky in ‘De Parel’.
* De kleuters van juf Carine brengen een bezoekje aan de bib (info
volgt nog).
* De kleuters van juf Elke/Nicky gaan op stap op het natuurleerpad.
Gelieve gepaste schoenen en kledij aan te doen.

Vrijdag
22 juni ‘18
Dinsdag
26 juni ‘18

Donderdag
28 juni ‘18

Vrijdag
29 juni ‘18

* Medisch onderzoek op school voor onze 3-jarigen (geboortejaar 2014).
* Afscheidsviering van de ouderraad om 19.30 uur.
* De kleuters van juf Elke/Nicky gaan zwemmen in het Netepark van
9.00 uur tot 10.00 uur (briefje volgt).

* Afscheidsfeestje voor de kleuters, met speciale aandacht voor de
oudsten die ‘afzwaaien’. De oudste kleuters komen vandaag in hun
Bosvriendjes T-shirt naar school.
Afzwaaien is voorzien omstreeks 15.00 uur. Hierbij aansluitend volgt
voor de 5-jarigen een afscheidsreceptie.
* Mogelijkheid tot individueel oudercontact van 08.30 uur tot 11.50 uur. De
ouders die dit wensen, kunnen samen met hun kleuter de werkjes ophalen en
daarbij aansluitend een kort evaluatiegesprek hebben met de kleuterleidster. De
kleuters krijgen hiervoor nog een aparte inschrijvingsbrief.
In de namiddag zijn er enkel nog pedagogische activiteiten voor de leerkrachten.

Tip: Wij vertoeven vaak in het bos of in onze speeltuin.
Kijk je kleuter regelmatig na op teken!

We wensen iedereen een
warme, zonnige zomervakantie toe !

Zondag 2 september 2018
Opendeurdag tussen 10.00 u en 12.00 u !
Hervatting van de lessen op maandag 3 september

