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Wat gaan we doen in de klas?
Verjaardag

JUF CINDY
Niet te vergeten en leuk
om te weten.

Uitstappen


1/9 – 8/9:
Welkom in onze klas
+ dag Jules!

We leren de juf en de vriendjes kennen.
We ontdekken ook wat er te beleven valt in
onze klas en leren hier en daar al een
afspraak naleven.
We maken kennis met Jules, onze klaspop.

5/9: infoavond
Sessie1: 18u in de refter.
Sessie 2: 19.15u in de in
de refter.

11/9 – 15/9:
Wel in je “pel”.

Sportdag deze week..
Deze week staan bewegen en gezonde
voeding, in het bijzonder fruit extra in de
kijker. Kinderen hebben immers elke dag
gezonde voeding nodig voor hun fysische
en psychische ontwikkeling, maar ook
om elke dag opnieuw vol energie en goed
beschermd te zijn.
(Mocht er iemand allergisch zijn voor een
bepaalde fruitsoort, graag doorgeven!)

11/9: de hele week mag
je kind zijn/haar fiets
meebrengen naar
school.

Tijdens het thema ontdekken we hoe
allerlei dingen “open en toe” kunnen.
Doosjes, tasjes, kledingstukken,… alles zal
grondig onderzocht worden.

18/9: Je kind mag
vanalles meebrengen
dat open en dicht gaat
(graag naamtekenen).

18/9-29/9:
Open en toe

13/9: sportdag

18/9:Ouderraad om 20u

Nuttig om weten, graag niet vergeten!
 Gelieve alles wat uw kind naar school meebrengt te NAAMTEKENEN. Alvast bedankt!

Terugblik


Breng zeker ook een bezoekje
aan onze schoolwebsite!
Regelmatig worden er foto’s
geplaatst van wat we allemaal
beleven op school.
www.stedelijkbasisonderwijsloker
en.be

 Indien u fruit meegeeft, graag geschild en versneden in een potje..
 Indien uw kind een drankje van thuis meebrengt (melk of plat water), dan graag in een goed afsluitbare drinkbeker of
drinkfles. U mag gerust ook een lege drinkfles meegeven, wij vullen ze dan wel. Zo kan lekken in de boekentas vermeden
worden.
 Elke WOENSDAG mag uw kind een fiets (of iets anders op wieltjes waar het mee overweg kan) meebrengen. Die mogen
“geparkeerd” worden achter de witte lijn voor de schuifdeur. Graag ook naamtekenen.
 Elke MAANDAG gaan we met de peuters op stap in de omgeving van de school. Graag stevige schoenen en aangepaste
kledij. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Juf Cindy

