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Beste ouders,

Wat zi jn die 2 maanden snel  voorbi j  gevlogen !  We hebben onze
herfstvakantie dubbel en dik verdiend.  Hopel i jk kri jgen we nog
mooi herfstweer zodat de kinderen veel  kunnen buitenspelen.

28 oktober 2022
 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Deze week mochten we Metin Penev verwelkomen als nieuwe
leerl ing bi j  de klas van juf  Mieke.   We heten hem van harte
welkom en hopen dat hi j  z ich snel  thuis voelt  bi j  ons op school.  

De week na de herfstvakantie is  een korte week.  Op vri jdag 11
november is  er geen school.

Groot nieuws :  Ahlam uit  de klas van juf
Karen en Imrane uit  de klas van juf
Carine werden grote zus en grote broer
van baby I l ias!  Ook Areesha uit  de klas
van juf Katrien werd grote zus van baby
Rabia!   Van harte profic iat !

HERFSTRAPPORT

Jul l ie zoon/dochter kri jgt  een eerste rapportje mee
naar huis.  Daarbi j  z itten werkblaadjes of proefjes.
Zo kri jgen jul l ie een beter beeld wat je kind op
school leert ,  wat hi j/z i j  al  goed kan en waar het nog
wat moeil i jk  loopt.  

HALLOWEEN OP SCHOOL : ALTIJD LEUK!



BOSDAG
Maandag was het bosdag in de Gavers.  We gingen er met
de bus of met de f iets naar toe.  Er was heel  wat te doen.
We moesten verschi l lende opdrachten oplossen, er kwam
iemand vertel len over een grote paddestoel ,  we voerden
al lerlei  zoekopdrachten uit  en speelden een groot
bingospel.  Gelukkig konden we genieten van heel  mooi
herfstweer.  Samen picknicken in het gras en als beloning
ons lekker uit leven op het grote speelplein!  

Meer foto's kan je binnenkort beki jken op onze website
www.desprongkortri jk.be of op ons facebookpagina


