Geplande kleuteruitstappen of bezoeken in het schooljaar 2018-2019!
September 2018:
 Eerste schooldag: kort ritje met pleziertreintje in Steenkerke.
 Bezoek aan het politiekantoor in ons thema: “De politie”.
Oktober 2018:
 Dinsdag : Uitstap “Kabouterpad” in het natuurgebied “De Blankaart” in
Woumen.
 Op dinsdag 23 oktober gaan we naar de voorstelling ”Stip” in het Casino te
Koksijde gebracht door 4Hoog.
November 2018:
 Feest voor Sint-Maarten en Zwarte Piet. Dit jaar brengen de Heilige
man en zijn trouwe knecht ons een bezoek op vrijdag 9 november 2018 in de
klas.
 N.a.v. het thema “Wij zijn kunstenaars” brengen we kunst in onze klas en/of
gaan we zelf op bezoek bij een kunstenaar of kunstenares.
December 2018:
 Schaapjes gaan bezichtigen in het thema: “Schapen”..
 Traditioneel kerstfeest met kinderchampagne, taart en cadeautje.
Januari 2019:
 Tijdens het thema “Winter, warme kledij” een fikse winterwandeling maken
aan zee.
Februari 2019:
 cultuuractiviteit tijdens de cultuurweken ingericht door de jeugddienst
Veurne.
 Zaterdag 16 februari 2019: Schoolfeest in de dorpsschool.
 Op donderdag 28 februari 2019 houden we ons traditioneel carnavalfeest
met verkleedpartij, pannenkoeken en vooral heeeeel veeeeel confetti.
Maart 2019:
 Boodschappen in de Colruyt voor ons gezond ontbijt.
 Gezond ontbijt in de klas:
April 2019:
 Tijdens het thema: “Boeken” een bezoek brengen aan de bibliotheek te
Veurne

Mei 2019:
 Op schoolreis (bestemming nog niet gekend) (dit kan ook in juni doorgaan)
Juni 2019:
 Theater in het casino te Kokijde “Systeem” van Compgnie les pieds dans le
Vent.
 Een namiddagje speelplezier op het speelplein “Briekeljong” te Veurne.
 BBQ op school met alle kinderen van de dorpsschool.
Wijzigingen in het programma kunnen zich voordoen gedurende het schooljaar.
Uitgezonderd de schoolreis zijn al deze uitstappen en activiteiten kosteloos
voor de ouders dankzij de milde sponsoring van de vriendenkring van de
dorpsschool waarvoor onze dank!!!!!
Wenst u meer te weten bezoek onze website en facebook pagina:
http://www.dekleinereus.jimdo.com
https://www.facebook.com/DorpsschoolSteenkerkeDeKleineReus

