maandbrief maart 2020

Oudercontacten in de lagere
school
In de week van 16 maart organiseren
wij oudercontacten in de lagere
school. Op dinsdag 10 maart (om
19.00 uur) zal u een mail krijgen met
daarin de link om een afspraak te
maken met de klasleerkracht.
Noteer alvast deze datum in uw
agenda.

Plattelandsklassen voor het 3de en 4de leerjaar
Van dinsdag 31 maart tot en met vrijdag 3 april
trekkken onze leerlingen van het 3de en 4de leerjaar
naar Sint-Jan-in-Eremo op plattelandsklas. Ze gaan
er ponyrijden, bedrijfsbezoeken doen, zeilen of
kanovaren, … en nog zoveel meer rond de
Boerekreek in het Blosocentrum. Op vrijdag komen
ze naar huis met een rugzak vol leuke
herinneringen. Op de info-avond was er alvast veel
enthousiasme te merken bij de begeleiders. Nu nog
hopen op mooi weer en de 4-daagse kan niet meer
stuk.

Jeugdboekenmaand
Maart staat in het teken van de jeugdboekenmaand. In de bibliotheken van Evergen en Sleidinge
zijn dan ook heel wat activiteiten.
 Zoektocht in de drie bibliotheken : Puzzelzoektocht + ‘Zoek de vervalste schilderijen’.
 Kunstkenners : Kinderen beschrijven een aantal schilderijen. Kan jij ze herkennen ?
 Een dag vol kunst op 7 maart : met activiteiten voor baby’s, peuters en kinderen.
 Muziek op schoot en tentoonstelling : De leerlingen van GO ! Kunstenacademie
Evergem versieren de ramen van de bib.
 Open atelier : GO ! Kunstacademie Evergem houdt een open atelier. Kom proeven van
kunst.
 Muzikale vertelling : Tine Vandenbussche vertelt een verhaal en speelt hierbij
accordeon.
 Workshop : Maak je eigen boekje : Heb je ooit al een eigen boekje willen maken ?
Femke en Els introduceren je in de wondere wereld van boekbinden.
 Isla de Mona – Meneer Zee : Op zaterdag 28 maart is het de beurt aan meneer Zee. Hij
komt met zijn voorstelling ‘Isla de Mona’ naar de hoofdbibliotheek van Evergem. Het is
een kindervoorstelling helemaal in het teken van kunst, met spectaculaire 3D-tekeningen
en livemuziek.
 Inschrijven via evergem.be/vrijetijdsloket of T 09/216.05.00
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Voorleesmoment voor de lagere
school en de 3de kleuterklas
In de lagere klassen en de 3de
kleuterklas komt er binnenkort iemand
voorlezen met een beperking
(voorleesmoment zie kalender). De
kinderen horen eerst het verhaal en
aansluitend kunnen er vragen gesteld
worden over de beperking bij die
mevrouw.

Fantom ons nieuw boekenbeest.
We hebben kennis gemaakt met
Fantom, de beste maat van draken,
tovenaars en buitenaardse wezens.

Grootouderfeest op donderdagvoormiddag 19 maart in de kleuterschool
Op donderdagvoormiddag worden alle grootouders uitgenodigd voor het jaarlijks
grootouderfeest. Het is dit jaar iets speciaal, want we trekken na een openingsmoment met
de kleuters en alle grootouders, naar het chirolokaal voor een heus optreden.
Vergeet als grootouder niet in te schrijven.
Indien het aantal coronavirusbesmettingen te hoog oploopt, zullen we genoodzaakt zijn om
het grootouderfeest uit te stellen naar een latere datum. Ten laatste op donderdag 12 maart
wordt de beslissing genomen en naar alle ouders van kleuters gecommuniceerd. We
houden jullie op de hoogte.

Koffiestop t.v.v. Broederlijk Delen
Op vrijdag 3 april is er een koffiestop aan
de ingang van de school (voor- en
naschools). Voor een vrije bijdrage kan je
een kop koffie drinken. De opbrengst gaat
naar Broederlijk Delen.

Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 19 maart nemen enkele
leerlingen van het 1ste tot 6de leerjaar deel
aan de kangoeroewedstrijd. Dat is een
wiskundewedstrijd georganiseerd door de
Vlaamse wiskunde Olympiade. Kinderen die
het gemakkelijker hebben voor wiskunde,
zijn hiervoor ingeschreven.

Afwezigheden melden
Mogen we vragen om enkel telefonisch (en niet via mail) de
afwezigheid wegens ziekte van uw kind te melden tussen 08.00
uur en 08.40 uur ’s ochtends. Op die manier kan de bestelde
maaltijd, soep en het remgeld geschrapt worden.
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Kalender maart en april 2020
maart 2020
maandag
dinsdag

2 maart
3 maart

april 2020
woensdag
vrijdag

1 april
3 april

mei 2020
vrijdag

1 mei

toneel voor het 6de leerjaar (gesmoor) in CC Stroming
boekenbeestenbabbel in de lagere school
info-avond plattelandsklas 3de en 4de leerjaar
vrijdag
6 maart
zwemmen voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 6B en 3KB
maandag
9 maart
sportactiviteit voor het 4de leerjaar (alles met de bal) en
bezoek Mola, Wachtebeke
vergadering oudercomité om 20.00 uur in ‘t Klokhuis
dinsdag
10 maart
toneel voor het 3de en 4de leerjaar
mail oudercontacten voor de lagere school
donderdag
12 maart
jeugdboekenmaandspel voor het 4de leerjaar in de
bibliotheek
vrijdag
13 maart
5de leerjaar op uitstap naar Brussel
maandag
16 maart
voorleesmoment voor het 5de leerjaar
dinsdag
17 maart
voorleesmoment voor het 6de leerjaar
oudercontacten voor de lagere school in de week van 16 maart
woensdag
18 maart
sportactiviteit voor het 1ste en 2de leerjaar (dansacademie)
donderdag
19 maart
kangoeroewedstrijd voor een aantal kinderen uit de lagere
school
grootouderfeest in de kleuterschool
vrijdag
20 maart
zwemmen voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5A
auteurslezing voor 1ste leerjaar
dinsdag
24 maart
voorleesmoment voor het 3de en 4de leerjaar en 3de
kleuterklas
zondag
29 maart
we schakelen over op de zomertijd
maandag
30 maart
wenmoment voor de nieuwe peuters die starten na de
paasvakantie
info-avond Durbuy 5de en 6de leerjaar
dinsdag
31 maart
voorleesmoment voor het 1ste en 2de leerjaar
dinsdag 31 maart t/m vrijdag 3 april : plattelandsklassen voor het 3de en 4de leerjaar (Boerekreek)

sportactiviteit voor het 4de leerjaar (volleybalinitiatie)
koffiestop t.v.v. Broederlijk Delen
zwemmen voor 3KA, 3KB, 1ste, 2de en 5B en 6de
zaterdag 4 april t/m zondag 19 april : paasvakantie
zondag
12 april
Pasen
maandag
20 april
instapdatum nieuwe kleuters
dinsdag
21 april
boekenbeestenbabbel
toneel voor het 5de leerjaar
vrijdag
24 april
schoolreis voor de 1ste en 2de kleuterklas (’t Krekeltje, Ede)
5de leerjaar neemt deel aan de grote verkeerstoets
peuterkijkdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
zaterdag
25 april
peuterkijkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
maandag 27 april t/m donderdag 30 april : bosklassen in Durbuy voor 5de en 6de leerjaar
donderdag
30 april
rapport voor de lagere school
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