Sint Michielsschool
Oude Baan 1
2550 Waarloos
015 31 57 57
directie@sintmichielwaarloos.be
www.sintmichielwaarloos.be

Nieuwsbrief maart 2019
vrijdag 1 maart Start van de Jeugdboekenmaand
L5 krijgt een lesje yoga in de voormiddag
We vieren carnaval op school. De leerlingen van de lagere
school hebben in de voormiddag gewoon les. Ze brengen hun
verkleedkledij mee en kleden zich ’s middags om. Onze
kleuters vieren in de voormiddag.
Krokusvakantie van 4 maart tot en met 8 maart
maandag 11 maart Instapdag voor 2,5 jarigen
Start van de vasten
Yogasessie voor L1 in de namiddag
L2 en L4 gaan naar de bib
woensdag 13 maart Fruitdag
donderdag 14 maart Medisch schooltoezicht in de voormiddag voor L1, in de
namiddag voor L5
L3 krijgt vandaag een yoga lesje
K5, L1 en L3 gaan naar de bib
zaterdag 16 maart Kinderfuif van 15.30u. tot 19.00u.
After-party vanaf 21u.
dinsdag 19 maart L6 gaat in de voormiddag naar de bib in Kontich:
Jeugdboekenmaand
woensdag 20 maart Fruitdag
donderdag 21 maart Enkele leerlingen van L5 en L6 nemen deel aan de
Kangoeroewedstrijd: reken-, denk- en puzzelwedstrijd
L5 gaat in de voormiddag naar de bib in Kontich:
Jeugdboekenmaand
Zwemmen voor de lagere school in de namiddag +
Swimmathon L4-6
vrijdag 22 maart Toneel voor onze kleuters op school in de voormiddag
Toneel voor L2 in de namiddag in Kontich

maandag 25 maart Ouderraad om 20u. in de refter: iedereen welkom
woensdag 27 maart Fruitdag
donderdag 28 maart Wetenschap op stap ‘DNA’ voor L6
vrijdag 29 maart Schoolfotograaf: enkel klasfoto’s
-

Start je zoon of dochter in het middelbaar volgend schooljaar? Kijk dan goed na of
je digitaal moet aanmelden of je ter plaatse moet inschrijven. Neem zeker een
kijkje op de schoolwebsite van de school van jouw keuze, daarop vind je alle
informatie om in te schrijven.
Heb je hulp nodig om digitaal aan te melden (dit is nodig voor alle scholen in
Kontich en Hove)? Laat dit dan zeker weten aan de klasjuf of kom langs op het
secretariaat. We helpen je graag verder.

-

Ben je al lid van de Facebookgroep van onze Ouderraad? Neem zeker een kijkje
(Michiel Waarloos Ouderraad).

