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Mozaïek, september 2018
Beste ouders,
September, het begin van een nieuw schooljaar ! Wij hebben onze start alvast niet gemist ! We gingen er
met goed gemoed en aanstekelijk enthousiasme voluit tegenaan.Hopelijk klonk dat gevoel door in de eerste
anekdotes en prille belevenissen van de kinderen.
De kleuters verkenden al eens de speel-, leer- en leefhoeken. De kinderen van de lagere afdeling
kriebelden kraaknette blaadjes vol, rekenden af met moeilijke sommen en anderen spreken hun eerste
mondje Frans.
Maar waarom jullie kleine oogappel zo graag naar de hoek gaat in de klas, wat een kop, buik en een staart
te maken hebben met lezen of met welk contract hij of zij werkt bij de juf, kom je te weten op onze

info-avond
voor de ouders van de kleuter en lagere afdeling op
donderdag 6 september van 19u tot 21.30u.
Mevrouw Linda, Mevrouw Mariska, Mevrouw Céline, Mevrouw Marleen, Mevrouw Lavinia, Mevrouw Laetitia,
Mevrouw Sabine, Mevrouw Ans, Meester Karel, Mevrouw Siska, Mevrouw Hannah, Meester Karel,
Mevrouw Fien, Mevrouw Carine, Mevrouw Hilde, Mevrouw Sanny, Mevrouw Lisa, Mevrouw Katelijne,
Mevrouw Sofie, Mevrouw Nele, Meester Dries en het zorgteam en de gymleerkrachten geven rendez-vous
in hun klas.
Loop onze deuren niet plat want die staan open om ...
** 19u00

voor het peuter/1ste kleuter A (juf Linda), 1 ste kleuter B
de
(juf Mariska) en het 5 leerjaar (juf Sofie en juf Katelijne) en het
de
6 leerjaar (meester Dries en juf Nele)
de

** 19u30

voor het 2de kleuter A (juf Marleen) en 2 kleuter B (juf Lavinia/juf Céline) en
de
het 2de (juf Carine en meester Karel) en 3 leerjaar (juf Hilde en meester Karel VP.)

** 20u00

voor het 3 kleuter A (juf Laetitia en juf Sabine),
ste
de
het 1 (juf Siska en juf Hannah/juf Fien ) en het 4 leerjaar (juf Sanny en juf Lisa)

** doorlopend

infosessies zorgklas om 19.00 uur/19.30 uur/20.00 uur/20.30 uur
de
infosessies kleuterzwemmen 3 kleuter in het gymlokaal om 19.30uur/20.30uur

de

Daar maak je kennis met de leerkracht. Je hoort hoe het eraan toegaat in de klas.
Je komt te weten wat een dagje Mozaïek inhoudt.
Ook de ouderraad laat graag van zich horen. Je loopt hen zeker tegen het lijf als je na het bezoek aan de
klassen even langskomt in de voorhal voor een drankje.
We hopen dat we jullie nieuwsgierigheid wekten en kijken alvast uit ...
Vriendelijk groeten !
Het team en de directeur.

