de Klapper
Nieuwsbrief voor Klaproosouders en -leerkrachten
Steunbetuigingen aan de vzw Vrienden van Freinet zijn altijd welkom op 523-0458140-84

KALENDER

12/10: Naaiatelier
13/10: Kronkeldidoe 3de leefgroep
14/10: toonmoment voor leefgroepen
17/10: Dag van het Verzet tegen Armoede
19/10: schoolraad

VEILIGHEID
Verder is er op donderdag 6/10 een inspecteur van
de politie langs geweest. Dit bezoek is niet onopgemerkt aan jullie voorbij gegaan want een man in
uniform valt op hé .

Ter info (voor team, RVB, werkgroepen):

14/10: RvB om 20.15u @ school
17/10: bijeenkomst FOPEM voor begeleiders van
de jongste kleuters (Anne en Hadewich)
18/10: teamvergadering
20/10: workshop FOPEM (Mieke)
20/10: WGO ’t Overwerk om 20u @ school

BEDANKT GROENE VINGERS!
Moet er nog fruit zijn?
Hierbij enkele foto’s van onze Groene Vingers

Inspecteur De Vos is rond geweest op onze school
om eens te bekijken hoe veilig onze school is qua
inbraaken diefstalpreventie. Er zijn altijd punten voor verbetering maar we scoren zeker niet slecht!
DAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE
Op maandag 17 oktober is het dag van Verzet tegen Armoede. De kinderen van leefgroep 3, 4 en 5
werkten
hier
al
rond
in
de
klas.

Wat een lekker resultaat mmmm!

VELDLOOP
Op woensdag 28 september was de jaarlijkse veldloop. Van leefgroep 3 deden 8 kinderen mee: Aline,
Ayko, Febe, Nayra, Sandrik, Siebe, Lily en Sienna.
Zij gaven het beste van zichzelf. Super goed gelopen allemaal!
Ook de andere kinderen van de Klaproos deden
flink hun best en iedereen werd luid
aangemoedigd.
Hier http://klaproosleefgroep3.blogspot.be/ een
paar sfeerbeelden.
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