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KALENDER

21/11: start voorleesweek
25/11: forum + 4de leefgroep in de kijker
26/11: Avondklap
30/11: Schoolraad
2/12: Herdenkingsmoment
Ter info (voor team, RVB, werkgroepen):

22/11: coördinatorenvergadering
22/11: teamvergadering
22/11: RVB FOPEM en SOM
26/11: Naaiatelier
29/11: Teamvergadering
1/12: Raad van Bestuur
LEEFGROEP 4 IN HET SPOOR VAN PICASSO
“Ieder kind is een kunstenaar. Het moeilijke is
om, als je opgroeit, een kunstenaar te blijven.”
Pablo Picasso
Op dinsdag bezochten we de tentoonstelling van
Picasso en zijn sculpturen in Bozar te Brussel.
Een hele enthousiaste, spontane vrouw, gidste onze kinderen door de kunstwerken van Picasso.
We leerden heel veel bij over deze man en keken
met andere ogen naar KUNST.
http://klaproosleefgroep4.blogspot.be/2016/11/i
n-het-spoor-van-picasso.html
LEEFGROEP 5
Bij leefgroep 5 waren ze in de
ban van Matisse en maakten
ze in de klas hun eigen kunstwerk.
Resultaten te zien op de blog!
http://deklaproosleefgroep5.bl
ogspot.be/2016_09_01_archiv
e.html
LEEFGROEP 3
In het kader van Wapenstilstand op 11/11 hebben we
leuke collages gemaakt met
klaprozen en deze uitgehangen aan het raam naast de
gedenkplaat.

NIEUWS VAN NAAIATELIER ‘RecyKleren"
1° we nemen terug deel aan de ‘Handmade' geschenkenbeurs die doorgaat op zaterdag 26 en
zondag 27 november ek in het Koetshuis te Geraardsbergen, Abdijstraat 10 (zie flyer in bijlage) Er
zijn tal van kraampjes met zelfgemaakte originele
producten/artikelen/creaties (oa.textiel, wol,
haakwerk, keramiek, juwelen, hout, chocolade,
kaarsen, wenskaarten, enz…..).
2° Naaiatelier RecyKleren herlanceert het idee om
van start te gaan met ‘Home Party’s. Dus als iemand het naaiatelier bij hem thuis wil uitnodigen
of op een feestje dan kan dit. Of misschien heeft
een kennis van jullie wel interesse voor een home
party ?
Vragen over het concept ‘Home Party’ door ons
naaiatelier ? Aarzel niet om met ons contact te
nemen !
3°waar zijn we momenteel mee bezig: op vraag
van de Kunstacademie Geraardsbergen, afdeling//
Beeldende Kunsten werken we mee aan een project nav hun 20 jarig bestaan: dit houdt voor ons
o.m. in het creëren/maken van een aantal kostuums ….op basis van moodboards/ontwerpen die
zijn gemaakt door de leerlingen van de afd Beeldende Kunsten.
Info: Naaiatelier Recykleren is bereikbaar de 2de
woe en 4de zaterdag van de maand van 14u tot
17u op school (lokaal opvang) of via contact
els.thibau@skynet.be of veronique.billemon1@telenet.be. Elke opbrengst van
naaiatelier RecyKleren is ten voordele van de
school.
Groeten van Naaiatelier RecyKleren !"
GEZOCHT!
Een camionette of aanhangwagen om twee grote
papierrekken op te halen in Poperinge.
Deze papierrekken zijn voor leefgroep 1 en 4.
De rekken zijn volgende afmetingen:
H 185 cm, Br 50 cm, D 70 cm.
Wie kan ons daarbij helpen?
Graag reactie bij Anne , Els of Mieke
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