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1. Foto’s zie website.

Bekijk zeker onze website want iedere week verschijnen er wel nieuwe foto’s.

2. Niet vergeten?

- Woensdag, 16 januari : fruitdag!
- Donderdag, 17 januari : Oog voor lekkers!
- 1ste keer zwemmen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar op maandag 14 januari. Vergeet jullie
zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.

- De kleuters van juf Rein en juf Lief (wijkschool) werken volgende week rond het thema ‘Mijn Lichaam’!
Ze hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf An (instapklas) werken volgende week rond het thema ‘Ballonnen’. De kleuters mogen
ballonnen mee naar de klas brengen. Juf An vraagt om alle doosjes (koeken en fruit) en sjaals, mutsen,
handschoenen,… te tekenen. Zo kan zij beter terugvinden wat van wie is. Alvast bedankt!
- De kleuters van juf Angie (1KB) en juf Steffi (1KA) werken volgende week zonder thema.
- De kleuters van juf Diane (2KA) en juf christel (2KB) werken de komende weken rond de ‘Noord en
zuidpool’. Boeken, spelletjes en knuffels zijn welkom.... (naam vermelden a.u.b.)

- De kleuters juf Katia (3KA) werken volgende week verder rond het thema ‘Proefjes met kleuren’.
Zij hoeven niets mee te brengen.
4. Afwezigheid leerkrachten

- Op dit ogenblik zijn er 3 leerkrachten op een totaal van 7 klassen van onze kleuterschool (juf. Annabelle,
Hilde, en Rein) afwezig voor meerdere weken wegens ziekte. Zoals u allicht ook al hebt vernomen via de media
is het erg moeilijk om interims te vinden om zieke leerkrachten te vervangen. Op dit ogenblik zijn er volgens
de berichten ong. 500 openstaande vacatures in de Vlaamse basisscholen. We doen onze uiterste best om bij
afwezigheid van een leerkracht zo snel mogelijk, in het belang van de kinderen, een goede vervanging of
oplossing te zoeken. Hierbij trachten we ook om in de eerste plaats de betrokken ouders en kinderen zo goed
mogelijk te informeren. Dat is niet altijd even eenvoudig omdat de situatie per dag kan veranderen. Wij
rekenen hiervoor op uw begrip en indien u vragen mocht hebben, aarzel dan niet om mij aan te spreken.

Koen Van Echelpoel/directie
Een prettig weekend!
Het schoolteam.

