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Belangrijke data: 

 30/03 Deze week geen studie! 

 1/04 Paasviering in de parochiekerk (9u) 

 1/04 Buitenspeeldag 

 1/04 Inkijkmoment nieuwe kleuters (17u) 

 2/04 Vergadering oudervereniging (20u) 

 3/04 Wieltjesdag 5 en 6 

 5/04 Pasen 

 6/04 Start Paasvakantie 

 20/04 Instapdag nieuwe kleuters 

 21/04 Kriebelteam 

 21/04 Geen studie wegens vergadering 

 23/04 Rapport lagere school 

 27-30/04  Oudercontact lagere school 

 28-29/05  Grootouderfeest Kleuterschool 

 7/06 Schoolfeest 

 29/06 proclamatie 6de lj. 

 30/06 kleuterdiploma (9u) 

 

 

Beste allemaal! 

 

De laatste week van het tweede trimester staat voor de deur en 

het beloofd weer een drukke, fijne week te worden met de bui-

tenspeeldag, ons vastenproject en de sponsortocht. Lees er al-

les over in deze nieuwsbrief! 

 

Groetjes,  

meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: BUITENSPEELDAG 
Voor ons mag het elke dag buitenspeeldag zijn, maar deze woensdag is het offici-
eel. We spelen met z’n allen buiten! 
Kinderen van de lagere school hoeven géén boekentas mee te brengen. We bren-
gen wel allemaal een stuk fruit mee en 
de leerlingen van de lagere school ook 
hun drinkbus. Speelkledij is uiteraard 
aan te raden. 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN 
Een droevig bericht: onze ere-directrice, mevrouw Margriet Pacquée is vorige 
week gestorven. Ze was in onze school jarenlang leerkracht in het eerste leerjaar 
en was ook schoolhoofd. Ze werd 88 jaar. We wensen de familie en vrienden van 
Margriet alle sterkte bij het afscheid van hun geliefde.  

  

BERICHT VOOR DE OUDSTE KLEUTERS EN DE LEERLINGEN VAN DE LAGERE SCHOOL: 
Vrijdag gaan we op sponsortocht. Waarom we dat doen en hoe dat precies werkt 
kan je lezen op een aparte brief. Toch nog enkele afspraken: 

 Speciaal voor de leerlingen van het 4de -, 5de –en 6de leerjaar: zorg dat je 
fiets helemaal in orde is! 

 Denk eraan om je fluo aan te doen, ook op sponsortocht worden wij graag 
gezien! 

 Breng best een rugzakje mee met drank, koek en fruit voor onderweg. 

 Boterhammen eten we op school. 

 Aangepaste kledij en wandelschoenen zijn aan te raden. 
Véél succes in de zoektocht naar sponsors! 



 

BERICHT VOOR DE JIP –EN JANNEKESKLAS 
Hallo Jip en Jannekes, 
Dinsdag gaan we “op restaurant” (in onze klas…) 
we gaan eerst echt koken met eitjes. De kleuters mogen een keuze maken hoe ze 
hun eitje willen klaarmaken (een omelet, roerei, spiegelei, hard of zacht gekookt 
eitje). Ze gaan dit zelf bereiden om het daarna op te eten in “ons restaurant”. 
Daarom mag je kleuter op Dinsdag 31 maart het volgende meebrengen :  
1 RAUW ei en 2 sneetjes brood. (ook nog wel boterhammen meegeven voor de ref-
ter, maar misschien iets minder,…) 
Dank je wel 
juf Leen  

BERICHT VOOR DE BEREN –EN NIJNTJESKLAS 
Onze vriendjes van de Beren –en de Nijntjesklas mogen op maandag 30 maart 2015 
een hardgekookt eitje (ongepeld) meebrengen.  
Dinsdag worden de Beren en de Nijntjes uitgenodigd op 
onze Paasreceptie... 
We kijken er al naar uit! 
Alvast bedankt! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: TURNMEESTERS 
Meester Roel Hofmans is een tijdje afwezig. Hij is geopereerd en moet enkele we-
ken revalideren. Meester Anthony vervangt hem voor de uren dat hij in de klas on-
dersteuning biedt. De turnuren van meester Roel worden nu gegeven door meester 
Pepijn Peeters. We wensen meester Roel een spoedig herstel en meester Pepijn 
véél succes op onze school. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: GEEN STUDIE 
Deze week is er geen studie voorzien, zoals steeds in de week voor de vakantie. 
Gelieve hiermee rekening te houden. Alvast bedankt! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: FOTO’S THEATERPROJECT 
In de mail van deze nieuwsbrief en via de website kan je de links vinden waar je 
de prachtige foto’s kan vinden van onze theatervoorstelling. Deze mooie herinne-
ring is tot stand gekomen dankzij Alexander Schmitz en Joke Eelens. We willen hen 
nogmaals hartelijk bedanken voor hun harde werk! 
Geniet ervan om onze voorstelling nog eens terug te beleven... 

BERICHT VOOR DE LEERLINGEN VAN HET DERDE LEERJAAR: 

We zijn op zoek naar enkele restjes gekleurde wol en oude lakens om donderdag te 
knutselen.  
Alvast bedankt! 
Juf Karin 


