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Partner in Tabor

Agenda - agenda - agenda

Data zwemlessen

De data van de zwemlessen lager bevinden
12/10: Jonas Van de Steene op bezoek in de HS
zich in de agenda en/of huiswerkmap van de
12/10: integratieactiviteit 3e kl.kl. Hijfte
leerlingen. Tevens zijn alle data zwemmen ook te raad14/10: inleefatelier 3e graad
plegen op de website van de school. Toch vergeten re18/10: Mega-les 6e lj.
gelmatig leerlingen hun zwemgerief.
18/10: schoolraad
21/10: rapport
Naamtekenen
21/10: zwemmen 3e kl.kl.
Nog eens een oproep om zoveel mogelijk
24/10: integratieact. 6e lj.
zaken van de kinderen te naamtekenen
25/10: med. schooltoezicht 5e lj.
( kledij, doosjes, schooltassen, …)
31/10: begin herfstvakantie
07/11: instapdag kleuters
10/11: oudercontact vest. Hijfte
Jaarthema: “Alles loopt op wieltjes”
18/11: zwemmen 3e kl.kl.
Met 222 kinderen gingen we op 1 september blijgezind en hoopvol van
Hekkens speelplaatsen start voor een nieuw schooljaar. We hopen met
z’ n allen dat het goed mag verlopen, dat ieder
De hekkens van alle speelplaatsen
van ons met de nodige zorgen omringd, mag
worden steeds gesloten. Mogen we
groeien en bloeien. We zullen elkaar daarbij
vragen dat ook de ouders daarop
steunen, vooruit duwen, zodat het op wieltjes
toezien. Met dank!
loopt dit schooljaar.
Gedurende dit schooljaar zal er heel wat geSchoolfoto’ s
werkt worden rond dit thema zowel op schoolniveau als in de klassen.
Vandaag krijgt uw
kind(eren) de schoolfoto’ s mee naar
SVS - SVS - SVS
huis. Voor richtlijnen: zie bijhorend
blaadje.
Heel wat leerlingen namen deel aan de scholencross ingericht door de gemeente Lochristi. Proficiat aan al deze
Familienieuws
sportievelingen; Ze behaalden tevens heel wat mooie resultaten en daarbij zelfs een aantal podiumplaatsen. Van
Nieuw leven werd geboren
harte!!! Fotomateriaal: zie website!
20-07-2016
27-07-2016
05-09-2016
13-09-2016
26-09-2016

Norman Amedee
Van Aerde Mats
Willems Bram
Goethals Maurice
Wittoeck Roos Alies

zoon van Sophie Pattin (leerkracht)
zoon van Kimberley De Kerpel, broertje van Ella (1KKL H)
broertje van Zoë (3KKL) en Geike Willems (1KKL)
kleinzoon van Paul De Wilde (directeur)
zusje van Faust Apere (3KH)

Gingen van ons heen:
14–02-2016
15-07-2016

Redant Alfonds
Roelandt Juliette

grootvader van Jonathan Redant (3KKL)
grootmoeder van Britt Gentier (6e leerjaar)

Traden in het huwelijksbootje
17-09-2016

Kenny Demuyter en Lindsay Cotman (kleuterjuf Hijfte)
papa en mama van Mona Demuyter (2e kleuterklas Hijfte)

