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KATTEBELLETJE van VBS ACHTERBOS
13 september 2019

Voor onze ganse school!
Verkeersweek
Van 16 tot 20 september is het verkeersweek. Hieraan gaan we in onze school
extra aandacht besteden.
o Maandag starten we met een fluodag. Laat je zien. Wees
creatief met fluo.
o Tijdens de turnlessen oefenen de kleuters op behendigheid met
de fiets.
o Donderdag doen we met de lagere school een fietsparcours. We
verwachten dat iedereen met de fiets is.
o Vrijdag is het strapdag. Deze dag zetten we in met het straplied.
Ook organiseren we dan dag op wieltjes in de lagere school.
We kijken er al naar uit. Jullie toch ook?!
Om je al helemaal voor te bereiden vind je achteraan in deze kattebel
een tekening die je mag inkleuren. Is ze klaar, breng ze dan zo snel
mogelijk binnen bij een juf of meester. Veel plezier!

GROOT
WONDER
MOOI
WONDER
WONDERMOOI
Van harte proficiat Zehra (L5) en Ali (L2) met jullie zusje!
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Nieuws uit onze kleuterschool!

VERKEERSWEEK ook voor onze kleuters!
Van 16 september – 20 september

- op maandag 16 september komen we allemaal FLUO-gekleed naar school
- onze kleuters brengen deze week elke dag hun fiets mee naar school
- we dragen elke dag ons fluohesje van de school EN een fietshelm
- juf Myriam zorgt op maandag EN dinsdag voor een leuk fietsparcours
- op vrijdag 20 september is het STRAPDAG en komen we te voet of met de fiets
naar school = al STAPPEND of TRAPPEND.

FLUO AAN = GOED GEDAAN!

Groot verjaardagsfeest:
Het 1ste grote verjaardagsfeest gaat door op vrijdag 27 september van 9u – 12u.
We zullen genieten van muziek, kaarsjes, de gekke doos en lekkere verse fruitsla.
De juffen zorgen voor de ingrediënten.
We kunnen alvast rekenen op de volgende helpende mama’s – moeke – oma:
Vic & Sep – Tibe – Lasse – Thieu – Nola – Pim - Ömer.
Van harte dank!

RECHTZETTING 2 DATUMS “Groot verjaardagsfeest”

Ik……………………………………….mama – papa – moeke – vake – oma – opa
van …………………………………...K1A – K1 – K2 – K3
kan op de volgende dagen komen helpen en dit telkens van 8.45u – 12u.
O DONDERDAG 30 april (deze helpers staan er al op: oma Lasse – mama Sam
- mama Ruben – mama Lenthe & Sterre)
O MAANDAG 29 juni (deze helpers staan er al op: mama Berra – mama Leonie
- oma Lasse – mama Cis – mama Amélia – mama Lowen
- mama Rosalie & Leon – moeke Thimen – mama Rube-Nitcia)
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