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VOORWOORD
Dag lezer
Om het ‘een beetje’ officieel te laten ogen, pakken we deze week alweer uit
met een sprokkeltje. Ditmaal is het een miniversie die op ‘t eind van de rit
misschien ‘verknipt’ terug naar afzender zal moeten!? Deze KS bevat
voornamelijk twee strookjes (en enkele weetjes). Onze leerkrachten vinden
het heel fijn om altijd de strookjes terug te krijgen, zelfs al bestel je niets.
In dat laatste geval trek je er een streep door en voorzie je het van een
handtekening. Zo weten wij dat jij het zag en kan de boekhouding in klas
vlot verlopen. Dank voor de medewerking!

KINDERLANDKOOR
Wil je het Kinderlandkoor aan ‘t werk zien en horen; kom dan morgenavond
(= zaterdag) langs op de terreinen van De Lange Munte in Kortrijk. We zingen
er tussen halfnegen en negen uur (‘s avonds).
@ De koorleden: Probeer je er tussen 19.45 uur en ten laatste 20 uur te zijn?
Draag je een blauwe jeansbroek, een felgekleurd T-shirt of bloes of hemd én
je blauwe sweater met opdruk ‘Kinderlandkoor’? Zorg dat je goed weet waar
je na het optreden naar toe moet… We trekken alvast nog even naar de stand
van het Don Boscocollege om er –op kosten van ‘t koor- één te drinken!

LEVENSLOOP of LEVENSWANDEL ;-)
Loop of wandel je (over)morgen mee? Of kom je gewoon langs om wat bij te
babbelen, iets te drinken of ‘de’ mensen een hart onder de riem te steken?

OUDERRAADNIEUWS Back to school!
- Vanavond vergast en verrast de ouderraad van onze
school ons met een eerste activiteit! Welkom op de
receptie met een natje en een droogje vanaf 15 uur!
- En vergeet ook niet om hun brief te lezen i.v.m. de
Halloween-wandeltocht op zondag 22 oktober!

BESTELSTROOK EDUCATIEVE TIJDSCHRIFTEN
(Graag ten laatste dinsdag aanstaande indienen a.u.b.)
Vanuit uitgeverij Averbode worden ook nu weer kwaliteitsvolle tijdschriften
aangeboden om het bereiken van de eindtermen of het nastreven van de
ontwikkelingsdoelen te verlevendigen of aanschouwelijker te maken.
We geven jullie de kans om hierop al dan niet in te tekenen. Dit kan door het
aanvullen van onderstaande strook (inkleuren van één of meer bolletjes én
handtekenen!). Het bedrag wordt dan op de schoolrekening geplaatst.
Naam van het kind: ...............................................

klas: ..........

bestelt:
O Doremini - 1ste kleuter - € 35 per jaar
O Leesbeestje + cd - 1ste kleuter - € 21 per reeks
O Doremix - 2de kleuter - € 35 per jaar
O Doremi - 3de kleuter - € 35 per jaar
O Leesknuffel + Kid’i - 2de en 3de kleuter - € 37 per reeks
O Zonnekind - 2de leerjaar - € 37 per jaar *
* Het 1ste lj. krijgt Zonnekind gratis omdat dit als WO-methode wordt gebruikt!
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Robbe en Bas - 2de leerjaar - € 28 per reeks
Zonnestraal - 3de en 4de leerjaar - € 37 per jaar
Leeskriebel - 3de en 4de leerjaar - € 28 per reeks
Zonneland - 5de en 6de leerjaar - € 37 per jaar
Vlaamse Filmpjes - 5de en 6de leerjaar - € 31 per reeks
Handtekening ouder(s),
…………………………….

Vrijblijvend aanbod… voor elk-wat-wils…
Beste ouders,
Je kan -indien gewenst– ook nog intekenen op het boeken- en
tijdschriftenaanbod dat je op volgende bladzijde vindt. Gelieve het rooster
wel correct in te vullen en het geldbedrag mee te geven (in een envelop
met naam erop). We ontvingen alle bestellingen graag ten laatste
op dinsdag 12 september.
Van de tijdschriften ‘Koe-koek, Kadoze,…, Kits’ kan je een voorbeeld
bekijken via www.eenhoorn.be (links bovenaan tabblad ‘tijdschriften’
aanklikken)…
Voor de andere tijdschriften en boeken verwijzen we jullie o.m. naar de
websites: www.boektoppers.be en www.ngjunior.be

BESTELSTROOK INTERESSANT LEESMATERIAAL
Naam leerling: …………………………………………… klas of groep: ……
doelgroep

prijs

Boektoppers (pakket)

jongste kleuters

€ 20

Boektoppers (abonnement)

jongste kleuters

€ 32

Boektoppers (pakket)

oudste kleuters

€ 20

Boektoppers (abonnement)

oudste kleuters

€ 32

Boektoppers (pakket)

leerjaar 1

€ 20

Boektoppers (pakket)

leerjaar 2

€ 20

Boektoppers (pakket)

leerjaar 3

€ 20

Boektoppers (pakket)

leerjaar 4

€ 20

Boektoppers (pakket)

leerjaar 5 en 6

€ 20

National Geographic (basis) leerjaar 5 en 6

€ 36,95

National Geographic (plus)

leerjaar 5 en 6

€ 46,95

Bobo (basis)

3de kleuter

€ 29,95

Bobo (plus)

3de kleuter

€ 39,95

Koe-koek

1ste kleuter

€ 22

Kadoze

2de kleuter

€ 22

Kadee

3de kleuter

€ 22

Leesfan 1

leerjaar 1

€ 22

Leesfan 2

leerjaar 2

€ 22

Klap

leerjaar 3 en 4

€ 21

Kits

leerjaar 5 en 6

€ 23
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