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Belangrijke data: 

 2-3-4/03 Repetities in Kadans 

 5/03 Generale repetitie 

 6-7/03  Voorstellingen Theater 

 10/03 Geen studie 

 12/03 Goochelshow Lagere School 

 14/03 Start Jeugdboekenweek  

 (tot 29/03) 

 19/03 Medisch schooltoezicht 5de lj. 

 26/03 G-sportproject 5de lj. 

 30/03 Deze week geen studie! 

 1/01 Inkijkmoment nieuwe kleuters  

 5/04 Pasen 

 6/04 Start Paasvakantie 

 28-29/05  Grootouderfeest 

 Kleuterschool 

 7/06 Schoolfeest 

Beste allemaal! 

Iedereen loopt al flink zenuwachtig rond op school. Ons theaterproject draait dan 

ook op volle toeren en we lopen al de hele week ‘De kroon achterna de wereld 

rond’. Elke namiddag hebben de leerlingen van de lagere school al geoefend en 

ook de oudste kleuters deden al flink hun best! Ik ben stiekem al hier en daar 

gaan kijken. Ik moet zeggen, onze voorstelling krijgt mooi vorm en er zijn al 

prachtige dingen te zien! Volgende week oefenen we de hele week in de Kadans 

om vrijdag en zaterdag voor jullie een prachtige show te kunnen spelen.  

Vandaag gaan de kaarten die reeds besteld en betaald zijn mee naar huis. Als je 

nog graag wil komen kijken, wacht niet te lang, want de plaatsen geraken snel 

gevuld!  

 Graag tot volgende week! 

 Meester Roel 

 

 

 

 

De apotheose van ‘Er was eens…’, onze voor-

stelling twee jaar geleden in De Kadans. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: SCHOOLUREN 
Mag ik vragen aan alle mama’s en papa’s om hun kinderen op tijd naar school te 
brengen? Het kan altijd eens gebeuren, maar sommigen kinderen zijn zo goed als 
elke dag te laat. Dit bemoeilijkt de goede werking van de klas en kan soms de 
sfeer in het ochtendritueel verstoren. Dat is niet prettig voor onze leerkrachten én 
voor de andere kinderen van de klas. Onze lessen starten ‘s morgens om 8u40, van-
af 8u25 is er opvang voorzien op de speelplaats. 
Alvast hartelijk bedankt aan iedereen die hier mee zijn best voor wil doen! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: NIEUWE GEZICHTEN OP SCHOOL 
Graag willen we onze nieuwe (tweede) kinderverzorgster welkom heten op onze 
school. Zij is al enkele keren geweest en zal vanaf volgende week 3 voormiddagen 
en 2 middagen komen helpen bij onze allerkleinste kleuters van de Beren -en 
Nijntjesklas. Welkom Tinne! 
Ook in het derde leerjaar is er een nieuwe juf. Juf Evy vervangt voor twee weken 
juf Chris. Welkom juf Evy! 



 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: KALENDER 
Op de voorzijde van deze nieuwsbrief, links in het hoekje, staat er een kalender. 
Het kan handig zijn om enkele data reeds in uw eigen agenda op te schrijven. Ik 
vermeld nog graag extra deze nuttige data: 

 Het vormsel vindt in Wuustwezel-centrum steeds plaats de 4de zondag na 
Pasen. Dit schooljaar is dat dus op zondag 3 mei, om 11 uur. Voor 2016 is dit 
op zondag 24 mei. De eerste communie is steeds op Onze Heer Hemelvaart. 
Dit valt dit jaar op donderdag 14 mei. Volgend jaar zal dat op 5 mei zijn. 

 Elk jaar organiseert onze oudervereniging de Vossenjacht. Dat is een speldag 
door de ouders, voor de kinderen van onze school. Alle helpende handen zijn 
welkom op vrijdag 26 juni. Meer info hierover zal nog volgen. 

 Op het einde van het schooljaar vieren we graag onze afgestudeerden. Voor 
de leerlingen die naar het middelbaar gaan doen we dat op maandagavond 
29 juni. Voor de kleuters die de stap maken naar de lagere school feesten 
we op de laatste schooldag, 30 juni, om 9 uur. De kinderen én hun ouders 
zijn dan uitgenodigd om mee te komen genieten van de diploma-uitreiking. 


