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1 zwemmen BB
2 zwemmen TB

Jeugdboekenmaand
1-31 maart 2018

3

Het thema van de
jeugdboekenmaand is dit jaar
4
wetenschap en techniek. De
5 Vertelmoment Oeganda TB & BB tussenbouw en bovenbouw gaan
zich verdiepen in deze
6
onderwerpen de volgende weken.
7
8
9 bezoek Fyxxilab TB1 & TB3
medisch onderzoek OOB2
zwemmen MB
10
11
12
13 bezoek Fyxxilab TB2
14 grootouderfeest OOB
15 zwemmen BB
16 zwemmen TB
17
18 zoete zondag
19 Lego Studio BB1 & BB2
20 just dance - leerlingenraad
21 pedagogische studiedag

De tussenbouw gaat naar het
Fyxxilab om de beginselen van het
programmeren te verkennen en de bovenbouw gaat aan de slag met het
LEGO pakket ‘machines & mechanisms’ in de nieuwe LEGO studio in het
Sint-Baafshuis.

Week van de vrijwilliger
We zeggen een welgemeende dank
je wel aan de ouders die zich elke
dag inzetten voor onze school en
meer in het bijzonder voor onze
schoolstraat.
Op woensdag 7 maart worden zij
persoonlijk bedankt door de bevoegde schepen.

Grootouderfeest oudste kleuters - woensdag 14/3
Op woensdag 14 maart
verwelkomen we de grootouders
van onze oudste kleuters (2e en
3e kleuterklas). Het wordt een
gezellige en actieve voormiddag
met jullie kleinkind.
Wees welkom van 9.00 tot 12.00!

22 bezoek designmuseum BB
23 kangoeroewedstrijd
zwemmen MB
24
25 start Goede Week
26 Lego Studio BB3
27 oudercontacten 1e , 5e lj & TB
28
29 oudercontacten 2e en 6e lj
zwemmen BB
30 sober maal
zwemmen TB

Inzameling oude batterijen
Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma
voor scholen. Wij zamelen gebruikte batterijen in en
sparen op die manier punten. Per kilo gebruikte
batterijen krijgen we 1 punt. Deze punten kunnen we
vervolgens inruilen voor didactisch materiaal, uitstapjes
en dergelijke. Van 26/2 tot 18/3 is er een speciale
actie en worden onze punten verdubbeld. Breng je
gebruikte batterijen dus zeker binnen in die periode.
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Zoete zondag - 18 maart

Pedagogische studiedag - woensdag 21 maart

21 maart: pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL!

Vrijwilliger gezocht
IN-Gent ondersteunt vluchtelingen bij de uitbouw van hun sociaal netwerk via een project waarbij men focust
op buurtgerichte ontmoeting. Dit project loopt van midden 2017 tot eind 2018. In verschillende Gentse
wijken, waaronder de wijk Elisabethbegijnhof-Papegaai, zet IN-Gent initiatieven op die de ontmoeting tussen
vluchtelingen en hun buurt bevorderen.
Wil u graag kennismaken met een of meerdere vluchtelingen die bij u in de buurt wonen en samen één of
meerdere activiteiten doen (vb. samen sporten, samen koken, samen naar een optreden gaan …)? Meld u aan
via de website van IN-Gent. www.in-gent.be.
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Concert Hedera
Nog enkele weken en Hedera geeft alweer het beste van zichzelf tijdens
het concert ‘Toembalalaika’. Wil je onze 60 zangers en zangeressen live
aan het werk horen? Hou dan zaterdag 21 april of zondag 22 april
vrij! Ze zingen de pannen van het dak van de H. Hartkerk in Kolegem.
Kaarten aan 5  te verkrijgen via hedera@montessoriklimop.be. Na het
concert kan je gezellig bijpraten bij een glas.
Tot dan !

De paasvakantie start op zaterdag 31 maart en eindigt op
zondag 15 april
Aan allen een deugddoende vakantie gewenst.
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