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RAPPORTEN

KERSTMARKT TERMOLEN

EETDAG

Op vrijdag 21 december 2018 krijgen de kinderen van de lagere
school hun rapport mee naar
huis. In de week van 14 tot 18 januari is er voor de ouders een oudercontact gepland waar dit rapport kan besproken worden. Het
inschrijfstrookje mag je bij de
leerkracht afgeven na de kerstvakantie.

Vrijdagavond 14 december vindt er opnieuw
een kerstmarkt op Termolen plaats. Ook dit
jaar zal er van onze school en van het oudercomité een kraampje aanwezig zijn. Hierbij nodigen we alvast alle ouders uit om iets te komen drinken of eten. De opbrengst zal geschonken worden aan de VZW Kikov.

zondag 10/02/2019

NIEUWJAARSBRIEVEN
LAGERE SCHOOL
Traditiegetrouw schrijven we ook
dit jaar nieuwjaarsbrieven in de
klas. Ieder kind krijgt gratis één
nieuwjaarsbrief die bestemd is
voor de ouders. Indien je meerdere brieven wenst, kan je die bestellen in de school. De brieven
kosten €0,70 per stuk. In de loop
van december kan je de bestelling
doorgeven via de schoolagenda
van je kind.

De leerlingen van het 6de leerjaar nodigen jullie
uit op het kerstverhaal. Dit gaat door in de
kerk. Er is een voorstelling gepland om
19.30u. De deuren gaan open om 19.15 u, er
zijn geen voorbehouden plaatsen en de inkom
is gratis. U krijgt wel de mogelijkheid voor een
vrije gift.

in GC Tentakel
voor kinderen, ouders, grootouders
en kennissen van onze school.

SCHOOLRIJPHEID
Voor vele kinderen is de overgang van de laatste
kleuterklas naar het 1ste leerjaar een grote stap.
Vele ouders stellen zich de vraag:” Wat moet
mijn kind al kennen en kunnen?”
Op dinsdag 29 januari 2019 om 19.00 uur organiseren wij voor de ouders van de 5-jarige kleuters. een infoavond rond schoolrijpheid, De
leerkrachten van de 3de kleuterklas en het 1ste
leerjaar zullen uitleg geven over schoolrijpheid.
De betrokken ouders krijgen een brief met inschrijfstrook mee.
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