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

KALENDER
6/12: Sint op bezoek
9/12: toonmoment voor leefgroepen
13 en 15/12: individuele gesprekken lfg 3
–4-5
Ter info (voor team, RVB, werkgroepen):
6/12: teamvergadering
8/12: WGO
20/12: teamvergadering

Belangrijke boodschap van Kapitein
Winokio:
WEDSTRIJD KAPITEIN WINOKIO! WIJ
DOEN MEE!
Hoe doe je mee?
- Maak een dansje of doe iets leuks op
het liedje Spelen op de speelplaats. Dit
mag iets zelfverzonnen zijn, maar via
https://www.youtube.com/watch…kan
je het dansje inoefenen.
- Deel je filmpje ten laatste vrijdag 23
december op onze Facebookpagina of
mail het naar info@kapiteinwinokio.be
- We maken de winnaar bekend na de
kerstvakantie.
- En duimen maar!
Veel succes! En win een turnzaalconcert.
Uw Kapitein Winokio
Wij gaan dus onze handen in elkaar slaan
en een super-cool dansje neerzetten!
Wat hebben we nog nodig?
>matrozenpetten,

>streepjes t-shirts,
>kledij mevrouw de poes,
>kapiteinspet,
>foute broek…
Kan jij ons hier aan helpen?
Alles mag aan Hadewich afgegeven
worden maar vergeet niet overal jouw
naam in te zetten.
Dank je wel, Hadewich, Annelien en Mieke
MOS-SCHOOL
Ook dit jaar willen wij weer meedoen om
een MOS-school te zijn en hebben
daarom weer ingetekend op het charter.
Concreet betekent dit dat wij blijven
meedoen
aan
het
ILVAbrooddozenproject om zo een steentje bij
te dragen aan het minderen van de
afvalberg.
Enkele leerlingen tonen alvast trots hun
brooddoos

NOG EVEN DIT
Dinsdag en donderdag 13 en 15/12 >>
individuele gesprekken voor leefgroepen
3, 4 en 5.
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