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Foto's website
 In de loop van deze week zullen de eerste foto's van
dit schooljaar op onze website verschijnen. Altijd heel
leuk om even een blik te kunnen werpen in de klas,
gymles,... en zo jullie kleine sloeber in actie te kunnen
zien. Zoals jullie zullen merken, is onze werkwijze een
beetje gewijzigd ivm de voorbije jaren. 
Zo zal er niet meer per activiteit een apart map op de
website staan met een bijhorende link . Vanaf nu
werken we per klas met één link naar een blog. Op
deze blog plaatsen de leerkrachten per maand foto's
van de verschillende thema's, activiteiten,.. 
Klik alvast eens op de blog van alle kleuters om een
blik te werpen op de foto's van de eerste schooldag,
de schoolreis en Jef de Leeuw

Bloemenverkoop
In bijlage kunnen jullie de warme oproep over de
jaarlijkse bloemenverkoop van het oudercomité nog
eens terugvinden. Ze zijn voornamelijk nog op zoek
naar helpende handen op de dag zelf. Wens je deel te
nemen en eventueel samen met andere ouders te
wandelen. Geef dan gerust jullie naam door met in de
commentaar vermeld met wie je graag in jullie
groepje wenst deel te nemen.

Kleuterschool De Speelfontein

Data om te onthouden

- Donderdag 29 september 2022: Jef de Leeuw - rode
loper voor de jarigen van de maand oktober

-Zondag 2 tot en met zaterdag 8 oktober: Juf Laura
naar Praag

- Vrijdag 7 oktober 2022: Facultatieve verlofdag

-Zaterdag 8 oktober 2022: bloemenverkoop
Oudercomité

-Zondag 9 tot en met zaterdag 15 oktober: Juf
Stefanie en Juf Evelien naar Duitsland

-Woensdag 26 oktober: Sporten in de sporthal 

-Donderdag 27 oktober: verwenmoment nieuwe
peuters

-Donderdag 27 oktober: Jef de Leeuw - rode loper
voor de jarigen van de maand november
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De Europese toer op
Zoals sommigen op de infoavond gehoord hebben,
gaan we dit schooljaar de Europese toer op met 2
verschillende trajecten/projecten.

Het eerste nascholingstraject is samen met onze
scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem en kadert in
het "DIGISPRONG"-traject dat onze minister vorig
schooljaar lanceerde.
Voor onze school zal juf Laura volgende week
deelnemen aan "STEM and ICT for young children".
Deze buitenlandse cursus wordt gefinancierd door
EPOS via een Erasmus+programma en zal een
volledige week duren.
Die week zullen de kleuters van de 3de kleuterklas
normaal gezien opgevangen worden door juf Elke die
aan onze school is gekoppeld vanuit het
lerarenplatform. We wensen juf Laura een leerrijke
week toe en hopen met veel nieuwe ideeën/inspiratie
achteraf aan de slag te kunnen gaan op onze school.
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-Zondag 2 tot en met zaterdag 8 oktober: Juf Laura
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-Zondag 9 tot en met zaterdag 15 oktober: Juf
Stefanie en Juf Evelien naar Duitsland

 

 


