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OP BEZOEK IN 'T FRIETKOT! ONTBIJTACTIE

SNEEUWPRET OP SCHOOL!

De vriendjes van de klas van juf Ine duiken in de wondere wereld
van de frietjes. Ze bezochten afgelopen week frituur Bossuwé en
kregen er een vakkundige uitleg over de werking van een friethuis.
De ogen gingen stralen toen ze mee mochten smullen van de
versgebakken frietjes! 

Scan en bestel je ontbijt voor zondag
19 maart! Bestellen kan nog tot en
met 13 maart. Je kan ook via deze link
bestellen: bestel ontbijt. 

Wie woensdag met de auto ergens heen wou, was waarschijnlijk niet zo enthousiast opgestaan maar onze
kinderen waren alvast in de wolken met de sneeuwpret van de korte winterprik! 

https://www.tansens.be/ontbijt/


maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

RESERVEKLEDIJ

PROJECTEN KLEUTERS

BRILLENACTIE

Beste ouders,

De kleuterklassen hebben een groot
tekort aan reservekledij.
Daarom zijn we op zoek naar
broeken, kousen, onderbroeken van
maatje 92 t.e.m 110-116
Heb je oude kleertjes die niet meer
nodig zijn mag je deze binnenbrengen
in de peuterklasjes bij juf Emma & juf
Jolien.

Vele groetjes het kleuterteam

De kinderen van de kleuterklassen
mochten afgelopen week zelf hun
projecten kiezen. Een variatie aan
thema's zoals frietjes, dino's, sport,
ridders, prinsessen, muisjes en zoveel
meer passeerden de revue. 

Het werd een boeiende week met leuk
beeldmateriaal dat terug te vinden is
op onze klasblogjes. 

De Lions club Kortrijk zamelt oude brillen in. De ingezamelde brillen worden
stuk voor stuk opgewerkt en krijgen een tweede leven bij mensen met
zichtproblemen die zich geen bril kunnen veroorloven.
Ingezamelde brillen worden in Le Havre door Medico gecontroleerd en dan
naar landen in Afrika en Zuid-Amerika verstuurd. Vrijwilligers reiken na een
oogonderzoek, de geschikte bril uit aan diegene die daar nood aan heeft.
Een bril is voor de betrokkene niet alleen een middel om beter te zien maar
geeft hun een visie op een beter sociaal leven en kunnen instaan voor
zichzelf, gezin, familie, lokale gemeenschap, enz.

De inzameldoos staat in het secretariaat.
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