Beste ouder(s),
In bijlage vindt u de uitnodiging voor de volgende gezinsviering met
kinderwoorddienst. De parochiale eenheid nodigt u uit om met uw kind(eren) langs
te komen op zondag 11 februari om 10u30 in de Sint-Martinuskerk te Avelgem.
Morgen is er met elke gezinsoudste een nieuwsbrief mee in de boekentas. Via de
nieuwsbrief (en een publiciteitsflyer voor het kinderfeest) kan u via inschrijfstrookjes
inschrijven voor zowel het kinderfeest ('s namiddags in grote turnzaal) als de kaasen wijnavond (s'avonds in eetzaal). Beide evenementen vinden plaats op onze
school op zaterdag 03/03/2018. Een sfeermaker van jewelste!
Goed om te weten: volgend schooljaar 2018-2019 organiseren wij in het tweede
trimester weer een schoolfeestoptreden in een grote tent op de speelplaats!
Bij elke gezinsoudste gaat ook een affiche van onze onthaaldag mee naar
huis. Op zaterdag 10 maart zetten wij de hele dag onze deuren open voor nieuwe
leerlingen. Mogen wij vriendelijk verzoeken deze affiche op een duidelijk zichtbare
plaats op te hangen? 5 gelukkigen zullen aangeduid worden om telkens 2
bioscooptickets in ontvangst te nemen. Misschien valt u dus in de prijzen ... Alvast
dank!
Enkele belangrijke data voor na de krokusvakantie:
woensdag 21/02 om 8u45: startmis vasten met de lagere afdeling (u kan als ouder
zeker aansluiten, mocht u dit schikken)
woensdag 21/02 namiddag: zwemnamiddag in zwembad van sporthal Ter Muyncken
voor LO1-LO6 (u kreeg hiervoor een aparte uitnodiging met inschrijfstrookje)
de hele namiddag wordt de cafetaria van de sporthal
opengehouden door onze school, kom zeker langs voor een drankje! de opbrengst
is
ten voordele van de school, van onze leerlingen.
zondag 25/05 om 10u30: instapviering in de Sint-Martinuskerk voor de kinderen van
het eerste leerjaar
zaterdag 03/03: 15u-18u: superheldenfeest (= kinderfeest met professionele
kinderDJ, voor de ouders een gezellige bar)
18u-...: kaas-en wijnavond (ook aanbod streekbieren)
zaterdag 10/03: opendeurdag (zie affiche voor inschrijvingen broertjes/zusjes)

Geniet van het weekje vakantie (en vergeet voor morgen de carnavalskledij van het
lager niet mee te geven met uw kind(eren))
Met vriendelijke groet,

