Fluo-week
Van 18 tot 22 januari organiseren we onze jaarlijkse fluoweek. Niet toevallig natuurlijk – in deze donkerste dagen
van het jaar. Goed zien (voor automobilisten bijvoorbeeld)
en nog beter gezien worden (alle zwakke weggebruikers!)
blijft van levensbelang. Volgende week gaan we dus
iedere dag op pad in de klassen om te zien wie in fluo naar
school komt. De resultaten stellen we tentoon. Op vrijdag maken we een fluoklas-foto en die bepaalt dan weer wie de fluo-wisselbeker dit jaar verovert.

Heerlijke truien
De dikketruiendag nadert. Nu we goed verluchten, er constant ramen open
staan, lijkt het alsof het in de klassen koud is. Het is er
inderdaad iets frisser. Koud is het wanneer je in je
zomers T-shirt de winter probeert te trotseren. Niet
de verwarming onder de open ramen moet hoger,
wel een iets beter aangepaste kledij is een oplossing.
Dat alle kinderen (met hun ouders) graag eens goed
rondkijken om mooi ingepakt in de klas te zitten. Laat
je mooie (en warme) trui zeker bewonderen.

Vijf las voor
De leerlingen van vijf zijn in het eerste leerjaar zelfbedachte verhalen gaan
voorlezen. Niet alleen de uitdaging om dat goed te doen, ook de gespitste
aandacht van de luisteraars was een plezier om waar te nemen. Een lees- en
luisterbelevenis die niemand wilde missen. Proficiat!

Kunstkuur
Het kunstproject dat samen met IKO al stevig in het eerste leerjaar loop, treedt
naar buiten. Werkjes die in deze uren zijn ontstaan worden nu tentoongesteld
in de bibliotheek. Nog een stimulans om eens naar – of tussen – de boeken op
zoek te gaan.

Kalender
Vraagt u zich soms af wanneer er een vrije dag is of er opvang is voorzien na
school? Dit kan u allemaal nakijken op het ouderplatform. U surft naar
https://ouders.broekx.be/ en logt in. Op uw startscherm kan u de kalender
raadplegen. Hier vindt u alle geplande verlofdagen en eventuele uitstappen.
Wanneer u op een datum klikt krijgt u meer
uitleg over de activiteit.
U vindt hier onder andere:
Maandag 18 januari: geen naschoolse opvang
wegens vergadering
Woensdag 20 januari: pedagogische
studiedag
Vrijdag 29 januari: vrije dag

