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Belangrijke data: 

 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 

 24/04 Wieltjesdag 5 en 6 

 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! 

Het paasweekend betekent het einde van het tweede trimester. 

Na twee weken genieten van de vakantie vliegen we er weer in 

voor de laatste maanden vakantie. We doen dat samen met 9 

nieuwe peuters die we op maandag 20 april welkom heten op 

onze school. Graag tot dan! 

Fijne vakantie! 

Groetjes,  

meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: CIRCUS! 
Over twee jaar, op 10-11 maart 2017 slaat het Circus Picolini zijn tent op in Wuust-
wezel. Alle kinderen van de school mogen dan meespelen in een échte circusvoor-
stelling, samen met de artiesten van circus Picolini. Iets om naar uit te kijken!!! 

BERICHT VOOR DE OUDSTE KLEUTERS EN DE LEERLINGEN VAN DE LAGERE SCHOOL: 
Vanaf vorige vrijdag al zijn we in de ban van ons vastenproject ‘Vleugels van 
hoop’. Na de leuke voorstelling die we kregen konden we in de klas werken rond 
het thema. Op deze manier leerden we het dagelijkse leven in Rwanda een beetje 
kennen. Afgelopen donderdag dan konden we proeven van allerlei ‘mundiale’ ac-
tiviteiten: koken, armbandjes maken, knutselen, timmeren, muziek maken,… 
Vandaag, vrijdag, was dan de hoogdag. ‘s Ochtends was het droog weer, dus ver-
trokken we te voet of met de fiets voor een lange tocht. Hoeveel de opbrengst 
van onze actie is, weten we nog niet bij het verschijnen van deze nieuwsbrief, 
maar hou zeker de website en facebookpagina van de school in de gaten. Je vindt 
er ook leuke foto’s van de afgelopen week. 



 

BERICHT VOOR DE JIP –EN JANNEKESKLAS EN DE MICKEY MOUSEKLAS:  
MEDISCH SCHOOLTOEZICHT 
Dinsdag 21 april gaan 8 kleuters van de Mickey-Mouse klas op medisch onderzoek 
dit zijn : Diamond Axl B Yoni Chancci Saartje Rinske Stella en Nardin. 
(ook gaan er 6 kls van de Jip en Jannekes klas mee) de overige kleuters van 
2A  gaan op 23/04 en op 16/06 is dit voor 2B 
Gelieve die dag boterhammen mee te geven omdat we iets later terug zijn . 
Dank juffen 4- jarigen 

BERICHT VOOR IEDEREEN: GEZOCHT 
Hallo, 
wie vindt er tijdens de paasvakantie een leuk speeltuig terug in het tuinhuisje... 
en ontdekt dat de kinderen daar nu echt wel te groot voor zijn? 
Kom even langs bij juf Sofie of juf Thérèse, wij zijn op zoek naar iets tofs voor het 
speeltuintje van onze instappers! 
Alvast een dikke dankjewel!!! 
Juf Sofie en juf Thérèse 

BERICHT VOOR IEDEREEN: KRIEBELTEM 
Op dinsdag 21 april gaat het kriebelteam van onze oudervereniging nog eens rond 
in de school. Alle hoofden van de kinderen zullen gecontroleerd worden. Gelieve in 
de vakantie zelf ook nog eens te controleren en indien nodig te behandelen. Op 
onze website vind je alle informatie om dit op een goeie manier te doen! 
Alvast bedankt! 


