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Fiscale attesten
Indien je in 2018 een schoolrekening betaalde met een bedrag voor middagtoezicht of huiswerkklas,
ontvang je vandaag via je kind 1 attest voor de belastingen. Alle betalingen die je hiervoor deed in 2018
zijn in het attest opgenomen, ook de betaling van opvangdagen in 2017. De vorige jaren kreeg je 2
attesten, vanaf dit jaar is er 1 samengevoegd attest van de opvangdagen middagtoezicht en huiswerkklas.
Oudercontact in de lagere school.
Woensdag 20 maart nodigen we jullie uit voor het tweede oudercontact in de lagere school. Een
oudercontact is een moment om de volledige ontwikkeling van je kind op school te bespreken. Het gaat
dus over veel meer dan de schoolresultaten. Ook het welbevinden van je kind, de sociale vaardigheden
t.o.v. klasgenoten en juffen, de talenten en groeikansen, … kunnen onderwerp van gesprek zijn.
Mogelijk gaat het op veel vlakken goed en kreeg je dit al bij vorige oudercontacten te horen. Misschien
vind je een oudercontact op dit moment niet nodig. Hiervoor hebben we begrip. Wanneer de leerkracht
vindt dat een oudercontact nu wel nodig is, dan wordt dat duidelijk aangegeven op de uitnodiging.
Dankzij jullie steun,hebben we 20 zespri-ballen kunnen bestellen. Onze kleuters hebben
er al goed mee gespeeld.

Een mooie Valentijn geknutseld door Jarno uit 4 A.

De kleuters van 1.k brachten een bezoek aan de bib in Lille. Een rondleiding ,naar een
verhaal luisteren, kijken in de boekjes en iedere kleuter mocht een boek kiezen om mee
naar de klas te nemen. 't Was een interessant bezoek. Bedankt Hildegarde !

Gedichten uit 4b naar Paul Van Ostayen
Yannick groet ’s morgens de klas
Dag bank gij zijt weer lekker slank
Bord hang jij daar goed?
Boekske ik lust wel een koekske
En
dag tekeningen aan de draad.
Boeken op de kast.
Dag verbetersleutel in de kaft
voor jufferke juf juf juf.
Dag jaske aan de haak
computer aan het bord bord bord
Klokske aan de muur.
En ik ben klaar

Nuno-ke groet ’s morgens de klas
Dag bank-ske met die pen en dat rode
pennenzakske.
Oei de kast heeft een nieuwe gast (boek = gast)
En om 10.20 groet ik de speelplaats.
En ’s middags groet ik de stoelen en de tafel
En de flesjes en de deur.
Bedankt om open te gaan deureke deur.
Na de middag bedank ik de klok. En dan vraag
Ik aan kalender welke datum het is. Daarna vraag ik
aan mijn fiets
welke weg ik moet nemen naar mijn huis.
A ik zie mijn ma
daar al staan
Dus nu is het gedaan.

Beste ouders,

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief kunnen we al tot het besluit komen dat het WOC dit
voorjaar al een aantal geslaagde activiteiten achter de rug heeft gehad. Een CinéWOC met een
overvol Wintercafé, een originele voorleesweek, en… we zijn nog niet klaar!
We hebben nog een aantal fijne momenten om naar uit te kijken. Zo starten we op Carnaval
met een traktatie voor de kinderen, eind maart doen we een VIParty* voor de ouders,
kledinginzameling, … We gaan ervoor!

*VIParty = Very Important Parent-feestje voor mama’s, papa’s en al diegene die goesting hebben
om nog eens volledig los te gaan! Meer info vind je hieronder of via de facebookpagina van het
WOC!

Kalender van 25 februari tot 15 maart 2019
Maandag 25
februari
Dinsdag 26 februari

KS – LS

Gekke carnavalsweek: gekke haartjes

KS - LS

5A – 5B
3de – 4de
KS – LS
1K
KS – LS

Kaartenverkoop voor de musical!
Waar? Eetzaal lagere school.
Hoe laat? 19u – 20.30u
Zwemmen
Middagsport op school: wie mee doet, blijft ineten.
Gekke carnavalsweek: gekke hoofddeksels
Kijkdag voor instappers na de krokusvakantie (9-10u.)
Gekke carnavalsweek: gekke schoenen

LS
5de – 6de
LS – KS

Move tegen pesten op de grote speelplaats!
Middagsport op school: wie mee doet, blijft ineten.
Gekke carnavalsweek: gekke fluodag

Vrijdag 1 maart

KS – LS

Maandag 11 maart
– vrijdag 15 maart

5de – 6de

Dinsdag 12 maart

2de

Vrijdag 15 maart

LS

Carnavalstoet: 14.15u
Alle kinderen mogen een hele dag verkleed naar school komen.
Let op: geen maskers, geen wapens en geen confetti.
Bosklassen in Durbuy.
Onze derde graad gaat een weekje genieten in Durbuy.
Vervoer: gemeentebus en autocar.
Zwemmen:
Omdat het 5de in Durbuy zit, kan ons 2de leerjaar een keertje gaan
zwemmen.
Rapport:
Het 5de – 6de leerjaar krijgen dit rapport op maandag 18 maart,
omdat zij in Durbuy zitten.

Woensdag 27
februari
Donderdag 28
februari

Thema’s in de kleuterschool
Week 9 (25 februari – 1 maart)
Week 11 (11 – 15 maart)

1KA, 1KB
Carnaval
Vaderdag

2k: feesten voor de jarigen op 28 februari

2KA en 2KB
Carnaval
Zonder thema

3KA en 3KB
Carnaval
Mijn papa

