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Belangrijke data: 

 27-30/04  Oudercontact lagere school 

 30/04 Theater 2de en 3de kleuterklas 

 1/05 Vrijaf 

 4/05 Vrijaf 

 6/05 Kijkmoment nieuwe kleuters 

 7/05 Kleutersportdag 

 8/05 Wieltjesdag 1 en 2 

 8/05 Sportdag gemeente 3de leerjaar 

 8/05 Bezoek Suske en wiske 4de leerjaar 

 13/05 Eerste communie 

 13/05 Vrijaf 

 14/05 Vrijaf 

 28/05 Sportdag lagere school 

 28-29/05  Grootouderfeest kleuterschool 

 7/06 Schoolfeest 

 29/06 proclamatie 6de lj. 

 30/06 kleuterdiploma (9u) 

 

 

Beste allemaal! 

Na een zonovergoten paasvakantie was het op maandagmorgen toch weer een 

beetje wennen. Maar de start van het derde trimester was een feit en dat deden 

we al met 318 leerlingen op onze school. De zon ging er zowaar nog een weekje 

langer van schijnen… 

Het derde trimester is er traditioneel ook één met nogal wat vrije dagen, uitstap-

pen en activiteiten. Hou dus goed de kalender op de nieuwsbrieven in de gaten! 

Prettig weekend,  

meester Roel 

BERICHT VOOR DE LEERLINGEN VAN HET VIERDE LEERJAAR:  
Het is deze week de wereld PID-week. PID staat voor primaire immuun defficien-
ties. Wij willen helpen om de onbekendheid hierrond te doorprikken, want deze 
aandoening is dichter dan we misschien wel denken. Daarom gaan we op donder-
dag 30 april zeepbellen blazen om zo letterlijk de bel te doorprikken. Zo steunen 
we patiënten met deze immuniteitsstoornis en hun familie.  
Brengen jullie daarvoor donderdag een bellenblaas mee?  
Alvast bedankt! 

BERICHT VOOR  DE TWEEDE EN DERDE KLEUTERKLAS: THEATERBEZOEK 
Volgende week donderdag 30 april mogen de tweede en derde kleuterklassen naar 
een theatervoorstelling gaan kijken in Kadans. 
De voorstelling gaat over Kapitein Zonneschijn die een nieuw schip wil uitvin-
den ... een luchtschip !! 
Nu willen we vragen dat die middag iedereen blijft eten, zodat we tijdig kunnen 
vertrekken. 
Dank juffen 4- en 5-jarigen  



 

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS:  
Beste ouders, 
Ons weekthema is afval – sorteren – recycleren  
Hiervoor mogen de kleuters het volgende meebrengen op maandag 27 april: 
 een lege plastiek fles van 1.5 l 
 een lege cornflakesdoos van karton 
 een tetrablik van 1 l 
 en twee conservenblikjes van 400 ml of 800 ml 
Alvast bedankt juf Leen van de Mickey Mouseklas 

BERICHT VOOR DE OUDSTE KLEUTERS: 
We nodigen jullie graag uit om te komen kennis-
maken met het eerste leerjaar. Op zondag 26 
april tussen 10 en 13 uur zetten we de deur van 
de Vos –en Haasklas open om een kijkje te ko-
men nemen, om een vraag te stellen, om een 
babbeltje te doen. Kinderen van de derde kleu-
terklas én hun ouders zijn van harte welkom! 
Op deze dag beginnen we ook met de inschrij-
vingen voor het eerste leerjaar. 
 
We maken graag tijd voor jullie! 

BERICHT VOOR DE KIKKERKLAS: 
Volgende week mogen alle kleuters één of meerdere uitgewassen conservenblikken 
meebrengen, liefst zo groot mogelijk. 
Hier gaan we iets leuks mee knutselen! 
We zijn ook nog op zoek naar oude witte lakens om kledij van te maken voor het 
grootouders- en schoolfeest. 
Alvast bedankt! 
Juf Elise 

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar 
namen afgelopen woensdag deel aan de zwerf-
vuilactie van de gemeente. Zij ruimden een heel 
deel van de schoolomgeving op! Een dikke duim 
voor dit knappe werk! 


