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EXTRA INFORMATIE VIA DE POSTMAP
Inschrijven en aanmelden voor het eerste jaar van het secundair onderwijs in Antwerpen
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zullen alle secundaire scholen in Antwerpen gebruik
maken van Meld je aan. Ouders van kinderen in het zesde leerjaar vinden meer info en de tijdlijn in
bijgevoegde brief.
Gedichtendag
Op donderdag 31 januari is het gedichtendag. We willen alle kinderen laten kennismaken met gedichten en
hen er zelf ook laten schrijven.
We willen in de inkomhal gedichten hangen in zoveel mogelijk talen die onze kinderen rijk zijn. Spreek je
thuis (af en toe) Engels, Arabisch, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools, Russisch, Congolees, Fins, …
Schrijf een gedichtje in jouw taal (over) op een blad papier en bezorg het deze week aan Grietje of Koen
(mag via bureel). Zo kunnen alle kinderen via gedichten de rijkdom van meertaligheid ontdekken. Bedankt!
De Wondere Pluim: warme oproep!
Net als vorig schooljaar doen de kinderen van de lagere school mee aan de creatieve schrijfwedstrijd van
de ‘Wondere Pluim’. Op woensdag 20 februari is het zover. De bedoeling is dat de kinderen een origineel,
grappig, spannend maar vooral fantasievol verhaal schrijven. De leerkrachten mogen deze verhalen niet
beoordelen. Daarom zijn wij op zoek naar (groot)ouders (ook die van de kleuters), grote broers en zussen,
buren, de babysit, … kortom, mensen die deze verhalen willen lezen en samen de meest creatieve
selecteren. Heb je hier zin in of wil je graag meer informatie, neem dan contact op met Caroline (juf L6) of
via caroline.swolfs@leefschooldedageraad.be .
Gezocht: sponsors ontbijtpakketten
Op zondag 31 maart houden we traditiegetrouw een schoolfeest. Dit jaar zullen we die dag weer feestelijk
beginnen met het leveren van ontbijtpakketten.
Wij zijn nog op zoek naar sponsors. Hebben jullie familie, vrienden of kennissen die ontbijtproducten
zouden kunnen sponsoren? Laat het dan zeker weten aan ilse.broux@leefschooldedageraad.be
Iedere sponsor wordt vermeld in ons programmaboekje dat bij het ontbijt gegeven wordt.
Herinnering: morgen, woensdag 24 januari pedagogische studiedag
De kinderen hebben een dagje vrij. De opvang is open van 7u30 tot 17u30.
Koffiemoment: woensdag 30 januari
Vriendelijke groeten,
Sigrid Van de Velde

