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KALENDER

14/11: GESPREKKEN K1 EN K3
15/11: UITSTAP 3DE EN 4DE LEEFGROEP
16/11: SCHOOLRAAD
18/11: UITSTAP 4DE LEEFGROEP
21/11: START VOORLEESWEEK
25/11: FORUM + 4DE LEEFGROEP IN DE KIJKER

Ook deden ze een uitstap naar De Helix, dé plaats
bij uitstek om alles over de natuur de leren. We zagen oa een prachtig insektenhotel. We kregen veel
uitleg over paddenstoelen, zwammen en boleten.
http://klaproosleefgroep4.blogspot.be/

TER INFO (VOOR TEAM, RVB, WERKGROEPEN):

15/11: TEAMVERGADERING
17/11: RVB OM 20U @ SCHOOL
22/11: COÖRDINATORENVERGADERING
22/11: TEAMVERGADERING
22/11: RVB FOPEM EN SOM

WELKOM
Maandag startten een aantal nieuwe kindjes in de
eerste leefgroep.
Welkom Lana, Nona en Micca!
DAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE
Wij deden mee aan de dag Tegen de Armoede en
schreven verschillende boodschappen op!

LEEFGROEP 3
Ook in leefgroep 3 was er veel actie: we proefden
melk, maakten zelf yoghurt, bespraken wat het
verschil is tussen arm en rijk en wat we eigenlijk
echt nodig hebben. En we gingen naar toneel.
Sfeerbeelden te zien op onze blog!
http://klaproosleefgroep3.blogspot.be/

HOMETRAINER GEZOCHT!
Tot voor de vakantie stonden drie hometrainers in
de grote zaal. Twee daarvan werden te geef aangeboden. Nu zijn ze alle drie weg…
De eigenaar van de derde hometrainer wil uiteraard zijn hometrainer terug. Wil de persoon die de
hometrainer per vergissing heeft meegenomen deze terug in de zaal plaatsen a.u.b.? Alvast bedankt!
NIEUWS UIT DE 4De LEEFGROEP
Leefgroep 4 ging op uitstap naar Ieper. Wat was er
veel te zien! Bommen, gasmaskers, de ziekenboeg,
… En we mochten allemaal es een helm passen,
wat een zwaar ding, pfff!
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