Pedagogische werkdag
Woensdag 21 september is er een pedagogische werkdag voor de leerkrachten. Voor de kinderen is er die dag GEEN school.

M-TEAM
Wie? Wat? Hoe? …
Het M-team is een groepje kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar die zich graag engageren voor een veilige, leuke, propere,
sportieve… school.
De leden van het M-team zijn:
Uit het vijfde leerjaar:
Lotte De Leersnijder
Louise Bruynsteen
Baptiste Descamps
Leander Sercu
Uit het zesde leerjaar:
Suzanne Lernout
Eloïse Knockaert
Wanne Durnez
Emiel Bossée
Hieronder maar ook de volgende pagina enkele acties die zij graag in de kijker zetten!

Dag van de sportclub
Kom op woensdag 28 september in de kledij van je favoriete sport(club) naar school. Wij beginnen die dag met een fikse opwarming!

Sportdag
Vrijdag 30 september staat onze eerste sportdag van dit schooljaar gepland.
Alle kleuters mogen gaan klimmen, springen, klauteren, rennen, rusten, … in het indoorspeelplein Conquesta!
Voor de kinderen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 werd er een sportief programma uitgewerkt in en rond de sporthal van
Wijtschate, De Croonaert, Vierstraat 31.
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar mogen zich van hun sportiefste kant tonen tijdens “Kidz on Wheelz”
te Boezinge. Alle leerlingen van L5 en L6 brengen die dag hun fiets, een fietshelm en fluojasje mee.
Alle kinderen brengen hun eigen picknick mee en voldoende water. We duimen voor droog weer en wensen jullie
allen een leuke sportieve dag toe!
DANK aan alle chauffeurs om ons te brengen en te halen!

Vrije dag..

MAANDAG 3 oktober

Fietscontrole
Dinsdag 4 oktober komt wijkagent Eline, samen met een collega, langs om de fietsen van de kinderen te controleren.
De wijkagent bezorgt uw zoon/dochter een fietscontrolekaart. Met deze kaart kunt u nagaan of de fiets van uw zoon/dochter
effectief in orde is.

Meester op de fiets
Op vrijdag 7 oktober komt MOEV langs met een heus fietsparcours voor de leerlingen van leerjaar 1, 2,3 en 4. De kinderen
brengen die dag hun eigen fiets en fietshelm mee. MOEV voorziet een fijn behendigheidsparcours.
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