Dinsdag 8 december 2020.

INFORMATIESPROKKEL 191
Koeken … koeken … koeken … koeken … koeken … koeken … koeken …
Er werden 595 dozen verkocht.. waarvoor GROTE DANK.
De koeken werden vandaag geleverd en vanaf morgen geven we die mee met de kinderen … indien er niet teveel
zijn. Vergeet niet om eventueel een tas mee te geven met zoon of dochter !
Wat als er veel dozen zijn ?? … BELANGRIJK !!!
Omwille van de coronamaatregelen moeten we van Stad Ieper - voor het afhalen van de koeken - een onthaalloket
organiseren met heel strikte voorwaarden !
Dit betekent concreet dat mensen die de dozen zelf komen afhalen dit enkel kunnen doen op drie
momenten en door het invullen van het briefje dat vandaag werd meegegeven met zoon of dochter !
Probeer dit zo snel als mogelijk aan ons terug te bezorgen, anders kunnen de koeken niet
afgehaald worden ! S M A K E L I J K en nogmaals heel veel dank voor de steun !

Aankoop materiaal met BEBAT-punten
Dankzij het inzamelen van batterijen kunnen we punten sparen en deze inruilen voor didactisch materiaal
voor de kinderen. Onlangs bestelden we heel wat bewegingsmateriaal voor kleuter en lager.
Onderstaande werd besteld, maar we wachten nog op levering

Basketbaldoelen
Van de nood een deugd maken…
In het sportcentrum vond onlangs een grote
opruiming plaats.
Zo werden er 2 mobiele basketbaldoelen - waarvan
de ring in de hoogte verstelbaar is -weggegeven aan
een geïnteresseerde school.
We toonden onze interesse en hadden geluk …
Zo kan meester Arnaud de lessen bewegingsopvoeding
nog beter ondersteunen met dit extra materiaal.

Bedankt sportdienst Ieper !

Filmnamiddag – vrijdag 18 december

Op vrijdagnamiddag 18 december worden de klassen
omgetoverd tot bioscoopzalen.
Zoals jullie waarschijnlijk al opgemerkt hebben, hangen er
verschillende affiches aan de ramen van het lager.
De bedoeling hiervan is dat het 3de kleuter + alle leerlingen
van het lager een keuze maken uit de verschillende films.
De kleuters van het 1ste en 2de kleuter kijken
samen naar de film “Plop en de toverstaf”.

Op maandag 14 december vanaf 8.15 u. kunnen de tickets afgehaald worden in de klassen waar de affiches
uithangen. Pas op … één ticket per leerling ( dus goed kiezen ) en … de zalen kunnen volzet zijn.

Wie streeft naar een vredevolle,
bewoonbare wereld voor iedereen
zal altijd onderweg zijn …
Men kan het nooit meteen realiseren.
Maar één mens die zijn hart openstelt
voor een ander mens
volstaat al om het tij te doen keren.
We wensen jou
en hen die jou omringen
een vredige kersttijd
Het allerbeste voor 2021
Een goede gezondheid
en bergen van geluk
Voorzien van veel gezelligheid
een heel jaar aan een stuk

Little ball village + kalender einde eerste trimester
Kalender tweede en derde trimester

>>
>>

BALLIE KOMT OP BEZOEK
TIJDENS DE VAKANTIES

Kleuter(sport)kampen in onze school
Little Ball Village, de specialist in kleutersport, komt terug naar onze school tijdens de
paas- en zomervakantie van 2021. Deze Little Ball Camps zijn sport- en beleveniskampen,
exclusief op maat van kleuters.
Wat maakt deze kampjes uniek?
Professionele kleutersportlesgevers, een bezoek van de Mascotte Balthazar alias ‘Ballie’,
kleine groepjes van max. 30 kleuters in een vertrouwde schoolomgeving, springkasteel, belevingstent, grime en
volledig uitgewerkte draaiboeken met inspirerende thema’s.

Meer info op www.littleballvillage.be
Inschrijven kan via
https://www.littleballvillage.be/nl/locaties/elverdinge-kleutersport-kleuterturnen-sportkampenspeelpleinwerking
Wanneer vinden deze kampjes plaats?
PAASVAKANTIE:
6-9 april 2021 (4 dagen): Ballie de Belg
ZOMERVAKANTIE
5-9 juli 2021: Ballies droomreis
16-20 augustus 2021: De wereld op zijn kop
23-27 augustus 2021: Ballie wil flamingo worden

KALENDER EINDE eerste trimester 2020
Maandag14 december
Maandag 14 december

einde proefwerken
online oudercontact kleuter – zie afzonderlijke brief

Woensdag 16 december
Vrijdag 18 december
19 december t.e.m. 3 januari

rapportbespreking lager
filmnamiddag op school
kerstvakantie

KALENDER – tweede en derde trimester 2020 – 2021
Maandag 1 februari

Toneel: 3de en 4 de leerjaar: Badaboum … onder voorbehoud!
Start proefwerken 1ste leerjaar
Kronkeldidoe voor het 1ste en 2de leerjaar … onder voorbehoud
(sporthal Vlamertinge - € 3,50 >> valt onder de maximumfactuur)

Donderdag 4 februari
(2de keuze 15/01)

zaterdag 6 februari 2021 THUISFESTIJN
( ter vervanging van kipfestijn )
Info volgt !!
Vrijdag 05 februari
Woensdag 10 februari
13 februari t.e.m. 21 februari
Dinsdag 9 maart
Woensdag 17 maart
Vrijdag 26 maart

Einde proefwerken 1ste leerjaar
Rapportbespreking 1ste leerjaar
Krokusvakantie
toneel 2de en 3de kleuter: Plastiek Bertrand … onder voorbehoud!
Pedagogische werkdag ( geen school voor de kinderen )
Hongermaal

Maandag 29 maart
Donderdag 1 april
3 april t.e.m. vrijdag 18 april

Toneel peuter en 1ste kleuter: Moes … onder voorbehoud!
Terugkomdag van leerlingen 6de leerjaar juni 2020 … onder voorbehoud
Paasvakantie

Donderdag 29 april
(2de keuze 23/04)
Vrijdag 30 april
Dinsdag 4 mei
(2de keuze 19/01)

Rollebolle voor 2de + 3de kleuter
(sportcentrum Ieper - € 3 >>> valt onder de maximumfactuur)
Meester op de fiets 1ste en 2de graad op school
Gratis dankzij steun oudervereniging
Alles met de bal voor 3de en 4de leerjaar >>> onder voorbehoud
(sportcentrum Ieper - € 3 >> valt onder de maximumfactuur)

Zaterdag 8 mei

Eerste Communie om 14 uur >> onder voorbehoud, cfr. kerkfederatie

Woensdag 12 mei
Donderdag 13 mei
Vrijdag 14 mei
Zondag 23 mei
Maandag 24 mei
Woensdag 26 mei

Tussen 4 vuren voor 3de en 4de leerjaar te Ieper
O.L.H.-Hemelvaart
Vrije dag
Heilig Vormsel >> onder voorbehoud, cfr. kerkfederatie.
Pinkstermaandag → vrije dag
Minivoetbaltornooi in Ieper voor 5de en 6de leerjaar te Ieper

Zondag 30 mei

Schoolfeest Elverdinge ?… onder voorbehoud

Maandag 31 mei
maandag 7 juni

Vrije dag
Opendeurdag kleuter

zondag 13 juni

Actie oudercomité: “Vaderdagontbijt”

maandag 21 juni
woensdag 23 juni
donderdag 24 juni
vrijdag 25 juni
maandag 28 juni

Oudercontact kleuter
Rapportbespreking lager
Sportdag 2
Frietmobiel oudercomité Elverdinge
WSO jeugdsportdag 4de leerjaar te Ieper
Uitzwaaifeest derde kleuter ( namiddag ) … onder voorbehoud
en uitzwaaifeest zesde leerjaar ( ’s avonds ) … onder voorbehoud
Schoolreis (prijs: info volgt >> valt onder de maximumfactuur)
… onder voorbehoud

dinsdag 29 juni 2021

