Pulle, 20 april 2018
Beste ouders
Talentendag: kleuterschool en lagere school
Woensdag 2 mei organiseren we een talententocht doorheen de school. De kinderen krijgen die dag
de kans om hun talenten te tonen en verder te ontwikkelen. We zetten in op motorische en sociale
vaardigheden, cognitieve ontwikkeling en creatief talent. De kinderen komen via een
doorschuifsysteem op de verschillende ‘talenteneilanden’ terecht. Hier krijgen ze een breed aanbod
opdrachten op hun eigen niveau.

Bezoek WAK-tentoonstelling: 2LOA en 2LOB
De leerlingen van het tweede leerjaar maakten een kunstwerk voor de Week van de Amateur
Kunsten (WAK). Hun kunstwerk wordt tentoongesteld, samen met de kunstwerken van leerlingen
van andere scholen. Dankzij vervoer van de gemeente hebben ook onze leerlingen de kans om de
tentoonstelling te bezoeken. Ze vertrekken rond 10u en zullen ’s middags tijdig terug op school zijn.

Oefenen middagevacuatie
Wij oefenen regelmatig met de leerlingen op evacuatie. Dergelijke oefeningen bereiden de kinderen
voor op eventuele onvoorziene incidenten tijdens de middagpauze.

Sportklasweek: 4LO – 5LO – 6LO
De leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar vertrekken maandag 14 mei op sportklassen. Alle
informatie hieromtrent heeft u via de aparte brieven ontvangen. Op woensdag 16 mei
brengt de directie een bezoekje in Pelt. Brieven voor de leerlingen kunnen tot en met
woensdag 16 mei om 11u op het secretariaat afgegeven worden.
Korfbaltornooi
De leerlingen van het 6e leerjaar doen mee aan het korfbaltornooi op donderdag 17 mei. Dit tornooi
is een interscholencompetitie met de verschillende scholen uit Groot-Zandhoven.
Zorg voor een sportieve outfit, voldoende drinken en een vieruurtje. De kinderen zullen met de fiets
rijden. De exacte uren van vertrek en aankomst zullen in de schoolagenda genoteerd worden.

Laatste dag niveaulezen
Dinsdag 29 mei is het voor de laatste keer dit schooljaar niveaulezen. We merken bij de
kinderen dat het groeiproces in lezen sterk bevordert dankzij deze sessies. Het is een fijne
samenwerking met warme mensen die het beste van zichzelf geven om alles in goede banen
te leiden. Dit wordt door het hele schoolteam en de leerlingen sterk gewaardeerd. Wij
hopen dit volgend schooljaar in dezelfde lijn te kunnen verderzetten!
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