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Elk kind krijgt graag een complimentje! Op vrijdag 1
maart 2019 is er een nationale complimentjes-dag.
Geven jullie de schoolvriendjes op die dag een leuke
opmerking ? Dan krijgen jullie misschien ook een fijn
complimentje terug…
De leerlingen van de eerste graad
gaan op muzisch bezoek naar het
concertgebouw in Brugge. Het
eersteklasconcert dat doorgaat
op maandag 11 maart 2019 start
om 9u.

De krokusvakantie start op
zaterdag 2 maart en loopt tot en
met zondag 10 maart 2019. We
wensen jullie alvast een fijne
vakantie toe!

Op maandag 11
maart 2019 gaat de
mega-musical door
voor het 6de lj. in de
cultuurfabriek in
Sijsele. (NM)

We gaan naar Brugge met eigen
vervoer. Meer info volgt per
brief…
Ook de kleuters bezoeken de
BIB. Op maandag 11 maart
2019 worden ze verwacht tegen
13u30 in de wondere wereld
van de kleuter-, kinder- en
‘grote mensen’-boeken "
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De 2 en 3 kleuters nemen deel aan
Rollebolle, een bewegingsnamiddag vol
grote bewegingsmaterialen. Deze
namiddag gaat door in Knokke op
dinsdag 26 maart 2019. We vetrekken
met auto’s om 13u op school.

Pedagogische studiedag:
woensdag 27 maart 2019

De kleinste kleuters blijven in hun
vertrouwde omgeving…

De kinderen hebben dan
een dagje vrij.

Briefje met meer info volgt…

Op dinsdag 26 maart 2019 is er een infomoment voor alle
Damse zesdeklassers ter voorbereiding van het fietsexamen.

Op dinsdag 12 maart 2019
komt
jeugdauteur/illustrator
Greet Bosschaert naar de
bib in Moerkerke. De
leerlingen van de eerste
graad maken er kennis met
haar werk en haar
kinderboeken van 9u tot
10u. Wie kan ons helpen
bij het vervoer?
Op vrijdag 15 maart
2019 gaat de
‘internationale
pyjamadag’ door. In de
namiddag mag iedereen
zijn/haar pyjama
aantrekken in de klas.

Onze 3de kleuters worden stilaan
groot. Ze worden ook in de klas
voorbereid op de ‘grote stap’ naar
het eerste leerjaar. De
ouderavond voor de ouders van
onze derde kleuters gaat door op
school op woensdag 13 maart
2019 om 19u30.

Dit gaat door in de cultuurfabriek in Sijsele om 10u30.

SAVE THE DATE !!! Paasontbijt met paaseierenraap in ‘de Scheve Scheure’ in Sijsele (aan Damme Golf) op zondag
7 april 2019 vanaf 9u . Briefje om in te schrijven volgt na de krokusvakantie…

VBS Lapscheure – www.vbslapscheure.be

