Januari 2019

De leerlingen van het 6de lj vertrekken op
19 februari richting Elbigenalp.
Wij wensen hen een
bere-goeie en leerrijke
periode toe in Tirol !

voor ouders

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020
Alle broers en zussen hebben voorrang voor
inschrijvingen - tussen 11 en 22 maart; U kan
een afspraak maken via het secretariaat.

Openklasdag
Hoe het er aan toe gaat, kan je volgen via
de facebookpagina www.facebook.com/
sneeuwklassendebrugternat2015

De leerlingen zijn klasvrij
- op woensdag 6 en
donderdag 7 februari
(Pedagogische studiedagen)
- op vrijdag 8 februari
(facultatieve verlofdag)

Zwemlessen
vanaf 11 februari
Vanaf 11 februari gaat het gemeentelijk zwembad
opnieuw open! We zijn klaar om van start te gaan!
Jullie krijgen via Gimme
wat meer uitleg hierover,
concrete afspraken en
de data waarop jouw kind
zwemles heeft.
Gelieve dit zeker te noteren!

Uiteraard zijn jullie van harte welkom
op ons open klasmoment op
woensdag 27 februari tussen 9u15 en 10u30

Website
De vernieuwing van de website is een feit!
Vanaf nu kan je de nieuwe website bekijken

www.debrugternat.be
We wouden vooral een modernere look aan de
we aan de website geven en hem zeker gebruiksvriendelijk maken.
De nieuwsbrief krijgen jullie nog steeds via
Gimme en zal ook op de website te vinden zijn.
Jullie mening is welkom!

Projectweek
In de maand maart plannen we een
projectweek met als thema

‘Onder de grond’
Meer info volgt!

Activiteitenkalender
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NM De Ploter 3de lj

wo
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Open klasdag 9u15-10u30 ifv nieuwe inschrijvingen/MST 5de lj

do

28

Terugkeer sneeuwklassen/ICT 5B-3A/BIB 5de lj/Viering 300j De la Salle (org. Sint-Jozef)

VM De Ploter 5de en 6de lj

wk2

Lichtmisviering 10u30

Pedagogische studiedag De Brug
Facultatieve vrije dag

week 1

Pedagogische studiedag scholengemeenschap

NM De Ploter 3KK

week 1

ICT 3BC

Wenmoment kleuters/NM De Ploter 1KK
Vertrek Sneeuwklassen/NM De Ploter Instapklas en 2KK

Komen eten Sint-Angela

week 2

VM MST 5de lj

Komen eten Sint-Angela

week 1

