Activiteitenkalender juli, augustus en begin september 2021
spelen genieten ravotten zonnen zwemmen
fietsen wandelen slapen dromen vervelen
verdwalen ruiken proeven horen zien voelen
duiken snorkelen supporteren rennen slenteren
hollen racen vertragen werken kamperen vliegen
hinkelen in de hangmat liggen
bloemen plukken
een ijsje likken tv kijken logeren tafels oefenen fantaseren schelpjes zoeken
zonnecrème smeren
skaten vreemde talen spreken
tafel dekken meedoen met het Zomerlezen in de bib afwassen
lang opblijven barbecueën museum bezoeken water drinken
naar de zonsondergang kijken eens vroeg opstaan winkelen zweten
surfen op het internet vriendjes uitnodigen aan een muggenbeet krabben
ergens gaan spelen naar de speeltuin naar een pretpark een kaartje sturen
op kamp met de jeugdbeweging spelen met de hond onkruid wieden familie
bezoeken de planten water geven een terrasje doen een zandkasteel bouwen
vliegeren paardrijden sporten kamer opruimen een kerk bezoeken
in het vakantieboek werken een gezelschapsspel spelen
do. 26 aug Voor de kleuters is er op donderdag, 26 augustus tussen 18
18u-19u
uur en 19 uur een kennismakingsmoment in de klas (onder
voorbehoud van eventuele coronamaatregelen)

wo. 1 sept
do. 9 sept

di. 14 sept

Voor de ouders en de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar is er in
de loop van de week van 23 augustus een online
kennismakingsmoment voorzien. De leerkrachten bezorgen je
hiervoor een link.
Alle ouders (KS en LS) krijgen op 23 augustus in de loop van
de dag een mail met de klaslijst van hun kind.
Er hangen dus geen lijsten, jullie hoeven dus niet naar school te
komen! Voor deze groepen is er ook geen kennismaking
voorzien in de klas.
We beginnen aan het nieuwe schooljaar!
8.45 uur
Infoavond kleuterschool centrum en Stotert
19.30 uur
De data van de infoavonden van de lagere school worden bij het
begin van het schooljaar meegedeeld.
Startviering in de kerk (onder voorbehoud dat dit kan en mag!)
9 uur

Surf ook eens naar http://klavertje.4.gvbs.be, om de blogs van het voorbije schooljaar te
(her)lezen en foto’s te bekijken. Je vindt er geleidelijk ook al wat info over het nieuwe
schooljaar. Bekijk zeker ook de rubriek ‘Gevonden’ als je kind een kledingstuk mist.

