
 

 

Waregem, 26 oktober  2018 

Beste ouders, 

 

 Dit schooljaar is het onmogelijk om een schoolfeest te organiseren in mei of juni wegens 

verlengde weekends, eerste en plechtige communie, lentefeesst, voorbereidingsweekend 

lentefeest, ramadan en huwelijk van juf An-Floor! De oudergroep en de leerkrachten zijn al 

enkele tijd bezig met het uitschrijven van een nieuw concept. Het schoolfeest zou vanaf 

2019-2020 doorgaan eind september: nl. zondag 29 september 2019. De apotheose van ons 

“Magisch Muzisch”schooljaar zullen jullie die dag kunnen bewonderen. 

 

In samenspraak met de schoolraad en de stad Waregem bekijken we of de schoolstraat 

een optie is voor veiliger verkeer aan onze school. We houden jullie zeker op de hoogte. 

 

We zijn nog op zoek naar dikke, lange takken, boomstronken en paletten om te 

gebruiken in het kamp. De kinderen kunnen hier bouwen met natuurlijk materiaal. 

Wanneer jullie net gesnoeid hebben en deze kunnen missen, willen we ze met open armen 

ontvangen. Laat het weten aan directeur Ann wanneer je ze kan leveren of waar wij ze 

kunnen ophalen. De kinderen zullen jullie heel dankbaar zijn. 

 

Maandag 5 november starten we met twee weken te werken rond “Magisch Muzisch”. Ik 

heb al enkele voorbereidende opdrachten gezien van de juffen en de meesters. Het ziet er 

heel leerrijk en leuk uit! Laat de Muzische Fee maar komen! 

 

De nieuwe leerlingenraad bestaat uit de volgende kinderen : 

 

L1: Paris en Seppe 

L2: Victor en Matteo 

L3: Emilia en Liam 

L4: Elena en Mathijs 

L5: Nihad en Ilyas 

L6: Alma en Siebe 

 

Zij hebben samen met juf Mieke over de volgende onderwerpen gesproken : 

- voetbalveld 

- zandbak lager 

- springtouwen 

- bouwen met paletten 

- wieltjesdag 

- pluimen uitdelen 

- wat kan beter door onszelf? 



 

 

 

 

K3 en L1 werken bijna elke maand klasdoorbrekend aan WO: verkeer en initiatie Frans. Op 

deze manier maken de kinderen van K3 al kennis met het eerste leerjaar en juf An-Floor. Op 

het einde van het schooljaar is er een wenmoment voor ouders en kinderen van K3 in het 

eerste leerjaar. Later geef ik de datum aan jullie door. 

 

Belangrijke data  

5/11: start van 2 weken werken rond Magisch Muzisch in alle klassen, schoolraad om 19.30u 

6/11: zwemmen L2, L3, L4, 

7/11: techniekdag voor L6 in secundair onderwijs Groenhove Campus Middenschool, 

8/11: L5 en L6 naar De Schakel om 9u15 

13/11: zwemmen L1, L2, L3, L4,  

15/11: L5 en L6 filmworkshop 

19/11: spreuk van de 2de graad in ochtendforum, voorleesweek tot en met 25/11 

20/11: L1 en L2 naar De Schakel, zwemmen L1, L2 

21/11: in de namiddag zweminstuif met juf Christa en juf Anneleen 

22/11: L5 en L6 naar American Games te Deerlijk 

23/11: klasdoorbrekend werken van K3 en L1 

27/11: zwemmen L1 en L2 

29/11: werkwinkels voor het lager 

3/12: leerlingenraad met juf Mieke, Sint op school in de voormiddag 

4/12: zwemmen L1 en L2 

7/12: directeur Ann met kinderen van L6 naar De Meers, klasdoorbrekend werken van K3 en 

L1 

10/12: 19.30u oudergroepvergadering 

11/12: zwemmen L1 en L2, oudercontact voor de kleuters van 16u tot 20.00u 

14/12: 14.30u forum, winterdrank van de oudergroep onmiddellijk na het forum 

18/12: zwemmen L1 en L2, oudercontact voor het lager van 16u tot 20u00 

19/12: wendag voor nieuwe kleuters, in de namiddag netbal met juf Julie en juf Kim 

Van 22/12 t/m 6/1/2019: kerstvakantie 

8/1: zwemmen L1 

   

 

Prettige herfstvakantie!!!!! 
 

met vriendelijke groeten, 

directeur Ann 


