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Live and share

Familienieuws

No more war

Hannah Vanblaere is grote zus
geworden. Haar baby broer Wolf
is geboren. Hoera!! Ze zit bij juf
Charlotte in het eerste kleuter B.
Proficiat met de lieve baby!

Onze school krijgt volgende week het bezoek van drie Europese
scholen. Dit kadert in het thema “Live and Share”, een Erasmusproject waarbij kinderen uit verschillende Europese landen stilstaan bij het einde van de eerste wereldoorlog. Daarnaast legt onze school sterk de klemtoon op herstelgericht werken om conflictsituaties op te lossen. De bezoekende scholen komen uit Frankrijk,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In de weekinfo van 19 oktober kon u hier al meer over lezen.

Verkoopactie Omnia
Nog op zoek naar een kerstgeschenkje of gewoon zin in een lekker koekje? Raadpleeg dan zeker onze webwinkel. Bestellingen
gebeuren immers enkel langs deze weg.
U kan hier klikken ofwel de link op onze website gebruiken.
Onze actie loopt nog tot maandag aanstaande.
Van harte dank!

Gepimpt
De grijze nadarafsluitingen op
de speelplaats kregen een fris
kleurtje. Hartelijk dank aan onze gelegenheidsschilder, de papa van Edmée (K2/3C), die
daardoor de nadars bij duister
weer beter zichtbaar maakt
voor iedereen en in het bijzonder voor de mensen met een
beperkt zicht.

Naar het middelbaar
Op donderdag 28 februari 2019
is er een infoavond in verband
met de overstap naar het secundair onderwijs. Locatie: OC,
Marke
Aanvang om 19u30

Alles met de bal.
Na het vierde leerjaar waren onze leerlingen van de derde klas deze week te gast
in de Lange Munte. Een dagje sporten met
de bal ...

woensdag 28 november

vrije dag
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Bedrijvenrally L6
Dinsdag waren onze leerlingen van het zesde leerjaar de volledige dag op
pad met andere zesdeklassers uit verschillende Kortrijkse scholen. Op basis
van hun interesses mochten ze bedrijven bezoeken om op die manier kennis te maken met het beroepsleven.
Ik ben naar een medisch labo geweest (Medisch Labo Bruyland). Ik vond
het echt tof omdat je veel proefjes kon doen. Pierre-Eugène
Ik ben naar de kledingwinkel Brooklyn geweest in Kortrijk. We kregen te
zien wat een verkoopster doet in het dagelijks leven. Eén ding heb ik alvast
geleerd: je moet heel goed kunnen omgaan met mensen. Senna
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Bij kapper Renée (Intercoiffure Renée) mochten we een ballon scheren,
ons haar mogen wassen en ook opsteken. We konden nieuwe vrienden
maken.
Ik ben naar de heerlijkheid van Heule geweest. Dit is een boerderij met een
klein winkeltje. Je kan er heel toffe dingen doen, zoals pannenkoeken bakken en bieten uit het veld halen. Ik vond het geweldig. Loucas
Ik ben in de voormiddag naar de Budascoop geweest. Die filmzaal laat films
zien die minder populair zijn. De Budascoop organiseert ook festivals. Ik
heb een filmpje gemaakt door allemaal foto’s te nemen. Daarna heb ik ook de micro’s mogen klaarzetten. Tot
slot heb ik de inleiding van de film “Hunt of the Wilder People” verteld aan het publiek. Stephanie
Ik ben naar C-Mek geweest. Dat is een metaalbedrijf. Er waren heel wat machines. We hebben een pennenhouder gemaakt en ook een bordje waarop staat C-Mec Ik vond dit bedrijf heel interessant. Ian
Ik ben naar de Zevenkamer geweest. Daar helpen ze mensen met zelfstandig wonen. We hebben de bewoners
geholpen met het huishouden. We hebben ook getelefoneerd naar de mensen. Tot slot hebben we donuts gemaakt en smoothies gedronken. Alexis

