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Juni 2018
Nieuwsbrief kleuterschool
Schooljaar 2017-2018 loopt op zijn laatste beentjes.
We hopen dat jullie een fijn schooljaar hebben gehad en dat je kleuter veel leer- en speelplezier mocht
beleven.
Voor de instappertjes betekende schoolgaan vertrouwd geraken met de schoolwerking en hun weg vinden
tussen vele kindjes, juffen en afspraken & regels, …
We zien dat die kindjes dat al heel flink doen.
Voor de kindjes van K1, K2 en K3 betekent schoolgaan al spelend kennis & vaardigheden opbouwen,
waarbij we steeds het welbevinden centraal willen stellen.
Voor K3 komt er nu een einde aan hun kleutertijd.
Om dit afscheid samen te beleven organiseerden we afgelopen week ‘een proclamatie’ voor de kleuters van
de 3e kleuterklas.
Daar namen de ouders, de kleuterjuffen en de kleuters afscheid van de kleutertijd.
Het werd een feest voor groot en klein.
De leerkrachten werden door de ouders en ouderraad letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.
De ouderraad bezorgde aan het kleuterteam een cheque van maar liefst 7000 euro om de kleuterspeelplaats
te verfraaien.
De ouderraad kan de school deze schenking doen dankzij de inkomsten van het schoolfeest, de eetdag en de
andere activiteiten die ze jaarlijks organiseren.
Wij willen jullie als ouder dan ook hartelijk danken voor jullie aanwezigheid op onze activiteiten, maar we
willen via deze weg in het bijzonder de leden van de ouderraad danken voor hun permanente inzet voor de
school. (Misschien wil jij ook wel lid worden van onze ouderraad)
De kleuterschool organiseerde het afgelopen schooljaar ook een sponsorloop.
Daar werd meer dan 3000 euro ‘verdiend’.
Dit geld zal ook naar de verfraaiing van de
speelplaats gaan.
Een eerste aanzet was de aankoop van een
leuk en duurzaam speeltuig: zie foto
Samen met het geld van de sponsorloop en
de ouderraad zal de speelplaats nog beter
en knapper uitgebouwd kunnen worden.
Fijne vakantie!
Tot volgend schooljaar!
Namens
Het kleuterteam en directie Bellinkx Martien

