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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 Rabia!
Elissar (L6), Ahmad (L1), Zakaria (K2) met jullie broertje Youssef!
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NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL

Opgelet!
Vanaf deze week verschijnt de kattebel van de lagere school om de 2 weken
(volgende kattebel van de lagere school is 27 september).
De kattebel van de kleuterschool zit nog wel wekelijks in de kaftjes van de kleuters.

Zwemmen
Indien uw kind niet mee gaat zwemmen is een doktersattest of schriftelijk bewijs met
grondige reden van de ouders nodig. Zonder dit wordt de zwembeurt en bus
aangerekend. Kinderen die op doktersvoorschrift niet mee kunnen, blijven in de
school. Kinderen die geen schriftelijke toestemming van de ouders of dokter hebben,
gaan mee naar het zwembad.

Korte opvang
Graag herinneren wij jullie eraan dat de korte opvang van maandag, dinsdag en
donderdag in de kleuterschool georganiseerd wordt. De kinderen van de lagere
school die naar de korte opvang gaan, worden door een leerkracht naar de
kleuterschool begeleid. Inschrijven kan via de website van de buitenschoolse
kinderopvang.
Op maandag tot 17.00 uur
Op dinsdag tot 16.45 uur
Op donderdag tot 16.45 uur
Juf Tinneke
Juf Tinneke gaat vanaf volgende week op moederschapsrust. Juf Nathalie is reeds
komen kennismaken met de kinderen van het vijfde leerjaar en zal L5 en de
zorgondersteuning van juf Tinneke overnemen. We wensen juf Tinneke veel succes
met de bevalling en wensen juf Nathalie hartelijk welkom in ons team.
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