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Belangrijke data: 

 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 

 29/06 proclamatie 6de lj. 

 30/06 kleuterdiploma (9u) 

 

Beste allemaal! 

Na twee weken in volle drukte van ons theaterproject zijn we aan de apotheose 

begonnen: vier voorstellingen in de Kadans. Meer dan 950 stoelen zijn al bezet 

door mama’s, papa’s, buren, familie, vrienden,… die naar ons komen kijken. Dat 

voelt natuurlijk geweldig aan voor iedereen die betrokken was bij de voorberei-

dingen en natuurlijk vooral ook voor alle kinderen die mee op het podium zullen 

dansen, zingen en toneel spelen. We gaan er ons uiterste best voor doen om jullie 

mee te laten genieten van ons theater-enthousiasme! 

Volgende week staat er voor de leerlingen van de lagere school alwéér een namid-
dagje Kadans op het programma, dankzij de leerlingen van het zesde leerjaar. 
Door hun prestaties op het techniektornooi staat donderdag goochelaar Guinelli 
voor ons op het podium! Hoera! 
Tot gauw! 
Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN DIE NAAR DE STUDIE GAAT 
Op dinsdag 10 maart is er geen studie omdat de leerkrachten dan vergaderen. Vol-
gende keer dat er geen studie is, is de week voor de paasvakantie en ook op dins-
dag 21 april. Alle andere maan –dins– en donderdagen tot dan kunnen jullie genie-
ten van de (gratis) huiswerkbegeleiding op school. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: RECHTZETTING KALENDER 
In de nieuwsbrief van vorige week werd vermeld dat het vormsel volgend jaar 
plaatsvindt op zondag 24 mei. Dit moet 24 april 2016 zijn.  
Onze excuses voor het ongemak.  
 
 

 

BERICHT VOOR DE PIEP-DE-MUIZEKLAS: 
Beste ouders,  
We zijn volop bezig in de klas met het thema 'kleuren'  
Hebben jullie thuis misschien gezelschapspelletjes liggen omtrent dit thema, mag 
je deze  altijd meebrengen naar onze klas, op maandag 9 maart.  
Voorzien jullie deze van naam?  
Alvast bedankt!  



 

 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: KAARTEN VOOR DE VOORSTELLING 
Op zaterdagnamiddag hebben we nog een 50-tal plaatsen in de zaal. Deze verko-
pen we aan de inkom. De andere voorstellingen zijn uitverkocht. Er zullen foto’s 
worden gemaakt door twee goeie fotografen voor én achter de schermen. Deze 
zullen we achteraf beschikbaar maken voor iedereen.  
Alvast een grote dankjewel voor iedereen die op één of andere manier mee deze 
voorstelling vorm heeft gegeven! 

BERICHT AAN ALLE DEELNEMENDE KINDEREN: HERHALING LAATSTE AFSPRAKEN 
Vanavond worden de kinderen van de volgende groepen verwacht op 18 uur in de 
nieuwe balletzaal. We gebruiken de ingang via de Kadans. 
Kikkerklas, Japina, Poppinburg, Stülban, Oekrasnov en alle leerlingen met een ge-
sproken of dubbele rol. Deze voorstelling wordt gespeeld door de leerlingen van 
het tweede leerjaar. 
De volgende groepen worden verwacht om 18u30: Robotech, Cheerland, Veggie-
vlad en Frigomania. 
Na de voorstelling (rond 21 uur) kunnen de kinderen worden opgehaald op dezelfde 
plaats. 
Morgen, zaterdag, verwachten wij de volgende groepen om 13 uur: Kikkerklas, Ja-
pina, Poppinburg, Stülban, Oekrasnov en alle leerlingen met een gesproken of dub-
bele rol. Ook deze voorstelling wordt gespeeld door de leerlingen van het tweede 
leerjaar.  
De volgende groepen worden verwacht om 13u30: Robotech, Cheerland, Veggie-
vlad en Frigomania. 
Na de voorstelling (rond 16 uur) kunnen de kinderen worden opgehaald op dezelfde 
plaats. 
Voor de avondvoorstelling zaterdag hebben we deze afspraken: 
Volgende groepen om 18 uur: Rikkiklas, Japina, Poppinburg, Stülban, Oekrasnov en 
alle leerlingen met een gesproken of dubbele rol. Deze voorstelling wordt gespeeld 
door de leerlingen van het eerste leerjaar. Andere groepen om 18u30. 
Ook na deze voorstelling kunnen de kinderen dan worden opgehaald in de nieuwe 
balletzaal. 
Hopelijk verloopt dit alles vlot en kunnen we genieten van een fijne podium-
ervaring! 
Alvast bedankt voor uw medewerking!!! 


