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Belangrijke data: 

 3/06 Piep-de-muis en Dribbel naar  

 Molenbergen 

 7/06  Schoolfeest 

 9/06 Geen studie 

 18/06 Schoolreis Kleuterschool 

 23/06 Schoolreis Lagere School 

 26/06 Vossenjacht 

 29/06 Proclamatie 6de lj. 

 30/06 Kleuterdiploma (9u) 

 4/07 Klusjesdag 

 

 

 

 
Beste allemaal! 

We hebben op school enkele drukke dagen achter de rug. De leerlingen van de la-

gere school kregen donderdag een sportdag in een nieuw kleedje voorgeschoteld. 

Ze trokken naar Meer voor een echte super-sportieve dag. De kleuters waren de 

héle week in de ban van het grootouderfeest. Repeteren, knutselen, schilderen en 

dan… optreden voor de oma’s en opa’s. Het werden drie fijne voorstellingen waar 

wij alvast heel erg van genoten hebben. Een pluim voor alle kleuterjuffen die dit 

zo knap voor elkaar kregen! Dankjewel ook aan de oudervereniging die de grootou-

ders achteraf verwenden met een heerlijk tasje koffie! 

Volgende week gaan we met z’n allen naar het schoolfeest toe. Hopen op een 

stralend lentezonnetje, dan kan het volgende week zondag alleen maar gezellig 

worden... 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR ALLE LEERLINGEN VAN HET EERSTE LEERJAAR:  
EERSTE COMMUNIE 2016 
Het bericht bereikt ons dat de Eerste Communie volgend jaar doorgaat op vrijdag 
6 mei. Dit is de dag na Hemelvaart. De viering zal wellicht om 10 uur zijn. 

BERICHT VOOR DE RIKKIKLAS, DE NIJNTJESKLAS EN DE BERENKLAS 
Vanaf vrijdag komt juf Anke terug naar school uit bevallingsverlof. Ze komt half-
tijds in de Rikkiklas, samen met juf Thalia. Ze zal ook halftijds ondersteuning bie-
den in de peuterklassen, afgewisseld met onze kinderverzorgster Tine. 
We zijn blij dat ze ons team terug komt vervoegen en wensen haar welkom terug! 

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS 
Beste ouders, 
Onze meisjes en jongens van de Mickey-Mousse klas mogen op dinsdag 2 juni een 
buggy (poppenwagen) meebrengen dan gaan we lekker op wandel . 
Natuurlijk met pop of knuffel hé, dan is het net echt, als door het park wandelen. 
Dank voor jullie medewerking!! 
gr juf Ingrid 



 

 

BERICHT VOOR DE KLEUTERSCHOOL: FIETSDAG   
Volgende week gaan wij tijdens de bewegingsles allerlei fietsvaardigheden inoefe-
nen. We oefenen eerst en vooral het veilig kunnen stoppen en rekening houden 
met elkaar. Kleuters die het fietsen al goed beheersen kunnen ook aller-
lei vaardigheden inoefenen zoals tussen kegels en lijnen fietsen, over 
een loopplank rijden,…    
 
Fiets meebrengen:   
 woensdag 3/6:      
  Berenklas 
 
 donderdag 4/6:  
  Voormiddag: Nijntjesklas, Piep de muisklas en Dribbelklas  
  Namiddag: Jip en Jannekesklas en Micky mouseklas 
 
 Vrijdag 5/6: 
  Voormiddag: Kikkerklas 
  Namiddag: Rikkiklas 
 
De jongsten mogen ’s morgens hun fiets op de speelplaats bij hun kenteken zetten.  
De kleuters van de tweede en derde kleuterklassen mogen hun fietsen vooraan in 
de fietsenrekken plaatsen… 
En omdat we het graag zo veilig mogelijk willen houden: 
- de fiets goed in orde! 
- een fietshelm meebrengen! 
- zijwieltjes aan de fiets laten als dit nog nodig is 
Het is handig als de fiets en helm voorzien zijn van naam. 
 
We duimen voor droog fietsweer!  
Juf Liesbet en meester Pepijn       


