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Nieuwsbrief februari 2019
vrijdag 1 februari Facultatieve verlofdag: geniet van je vrije dag
maandag 4 februari Technopolis on tour voor L6 in de namiddag
dinsdag 5 februari Technopolis on tour voor L3 in de voormiddag
Kookworkshop L6: gezond koken
woensdag 6 februari Fruitdag
Gedichtendag op school
donderdag 7 februari Soep van Pegode
Zwemmen voor de lagere school in de namiddag
februari 8 februari Technopolis on tour voor L5
maandag 11 februari Muzische vertelling voor L2 en L3 in de namiddag: Verteller
en zijn vriendinnetje
L2 en L4 gaan naar de bib
dinsdag 12 februari Dikketruiendag: doe een warme trui aan vandaag
woensdag 13 februari Fruitdag
donderdag 14 februari Medisch onderzoek voor een aantal leerlingen uit K4
Soep van Pegode
L5 en L6 gaan schaatsen in de namiddag
K5, L1 en L3 gaan naar de bib
vrijdag 15 februari K3a en b gaan naar de binnenspeeltuin in de voormiddag
K4 en K5 gaan kijken naar het toneel ‘De blauwe stoel’
maandag 18 februari L4 gaat op uitstap naar het tuinbouwcentrum van de familie
Beerlandt
Vandaag worden de wafeltjes geleverd: afhalen in de refter
dinsdag 19 februari L6 brengt een bezoek aan de ‘Snor’ in de voormiddag
woensdag 20 februari Fruitdag
donderdag 21 februari Soep van Pegode
vrijdag 22 februari K3a en b gaan kijken naar het toneel ‘Een scheppingsverhaal’

maandag 25 februari Vandaag start de week tegen pesten
dinsdag 26 februari Oudercontact voor L6 in verband met studiekeuze
woensdag 27 februari Fruitdag
donderdag 28 februari Soep van Pegode: de laatste keer dit schooljaar
Kleuterspeeldag in de voormiddag
-

Onlangs hadden wij doorlichting op onze school. Wil je het verslag van de inspectie
lezen? Kom dan zeker even langs op het secretariaat. Binnenkort zal het ook digitaal
verschijnen.

-

Samen met het ‘Kinderparlement’ hebben we besloten om de werking van de refter
aan te pakken. We maakten samen enkele afspraken voor de lagere school. De
leerlingen kunnen eten tussen 12 en 13u. Ze kiezen zelf wanneer ze gaan eten, naast
wie ze zitten en wanneer ze terug buiten gaan. We willen dus meer een ‘restaurant’ in
plaats van een ‘refter’. We zullen dus niet meer op rijen eten, maar in kleine groepjes
zoals op restaurant. Op hun vraag worden brooddozen niet meer gecontroleerd.
Mogen we dus vragen om de inhoud van de brooddoos thuis zeker te bespreken.
Tijdens de maand februari doen we een eerste test, na twee weken komt het
Kinderparlement terug samen om eventueel bij te sturen.

-

Neem ook af en toe een kijkje op onze website www.sintmichielwaarloos.be. Je vindt
er niet alleen de klasblogs, maar ook een mapje ‘Samen School Maken’. Hier vind je
info over schoolactiviteiten. Er staat nu ook een tof filmpje op van Pegode.

-

We zijn ook al volop aan het inschrijven voor het volgende schooljaar. Wordt jouw
dochter of zoon volgend jaar 2,5 jaar? Kom dan zeker even langs om in te schrijven.

