Agenda…
25.12.2017:

Begin kerstvakantie

07.01.2018:

Einde kerstvakantie

10.01.2018:

Vertrek sneeuwschool naar Arzl

3de graad

- Wij verzamelen ’s morgens allemaal om 05u45.
- Alle ouders van onze school kunnen het dagverloop in Oostenrijk volgen
via radio WFM – Heultje (105.4)
- Via onze website www.schoolvarenwinkel.be zullen er ook foto’s
te zien zijn
16.01.2018:

2de graad

Theater
Wij blijven die dag ineten.

17.01.2018:

Extra zwembeurt !

2de graad

19.01.2018:

Thuiskomst Arzl

3de graad

22.01.2018:

Theater

3de graad

Wij blijven die dag ineten.
23.01.2018:

3de graad

Bezoek SIBA Aarschot
Wij blijven die dag ineten.

24.01.2018:

Trefbaltornooi (namiddag)

25.01.2018:

Bibbezoek

25.01.2018:

Infovergadering Eerste Communie 19 u

2de graad
Lagere school
Ouders 2e lj

Met uw kind werd meegegeven…
 Folders gemeente Herselt

Onze school antwoordt …
 Afwezigheid meester Luc
Meester Luc is wegens ziekte afwezig vanaf dinsdag
19 december. Meester Johan zal hem zolang vervangen.

 Wijzigingen tijdens onze sneeuwschool te Arzl.
Onze 5de en 6de-klassers gaan een prachtig avontuur
tegemoet. Van woensdag 10 tot vrijdag 19 januari zijn zij
afwezig, samen met juf Silke, juf Margot en juf Liesbeth
(Bergom). Hierdoor wijzigen heel wat lessen en
verschuiven leerkrachten hun opdracht.
Zo krijgt de 2de graad een “extra (inhaal)zwemles”.
Juf Annelies Broos zal alle lessen bewegingsopvoeding
geven in kleuter- en lagere school.
Juf Marian blijft die periode in Bergom, waardoor juf
Annelies Corten alleen bij de oudste kleuters staat.
Juf Tessa en juf Daisy verdelen hun uren “zorg” en
klasopdracht tussen 1ste en 2de graad.
Dit noemen ze “flexibiliteit” !

 Drankbonnetjes worden drankkaarten
Zoals reeds vermeld op het infokrantje van december,
zullen we vanaf januari werken met drankkaarten.
Indien je kind nog bonnetjes heeft, kunnen deze uiteraard
nog altijd verder gebruikt worden.
Gelieve de drankkaart met een elastiek rond de
brooddoos te bevestigen of in een portemonnee te steken.

VOORLEESKWARTIERTJE

IN DE BIB VAN HERSELT…

VAN 5 TOT 7
JAAR

WOENSDAG van 14 tot 15 uur (met knutselmoment!)
10 januari – ‘ Winter’
7 februari – ‘Verliefd…’
14 maart – ‘Heksen’
4 april – ‘Pasen’
9 mei – ‘Familie’
13 juni – ‘Vakantie’
Kom gerust langs … inschrijven is NIET nodig!

WE WENSEN JULLIE
Een jaar zonder zorgen tegemoet
Met vriendschap in overvloed
En elke dag een dosis geluk
Zo kan het nieuwe jaar al niet meer stuk.
Een gelukkig en gezond 2018!

