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Belangrijke data: 

 14/05 Eerste communie 

 14/05 Vrijaf 

 15/05 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! 

Een korte, maar drukke week deze week. Neem zeker ‘ns een kijkje in de fotoboe-

ken op de website. Er zullen vast en zeker foto’s verschijnen van de verschillende 

activiteiten. Zo kan je deze thuis, samen met je kind, nog eens beleven. 

Voor de super-korte week die komt (Er is enkel school op maandag, dinsdag en 

woensdag) beloof ik alvast een héél bijzondere nieuwsbrief… 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR HET EERSTE LEERJAAR: MEDISCH SCHOOLTOEZICHT 
Maandag komt het CLB op school voor het medisch onderzoek van de leerlingen van 
het eerste leerjaar. Zij krijgen dan ook een inenting. Ouders dienen de vragenlijst 
in te vullen en een groene toestemmingsbrief. Mogen wij vragen om dit, als dat 
nog niet is gebeurd, zeker maandag terug mee te geven? Anders kunnen wij uiter-
aard dit onderzoek niet laten plaatsvinden. 
Alvast bedankt! 

BERICHT VOOR  DE LAGERE SCHOOL: FLUO 
Het is zo ver. ‘t Moest er ooit van komen. De fluo-kampioenen van het zesde leer-
jaar zijn verslagen. De leerlingen van het vierde deden het in maart nét ietsje 
beter en mogen zich de 
nieuwe fluo-kampioenen 
noemen! Proficiat! 
Een uitdaging aan iedereen 
om beter te doen. De 
maanden april en mei zul-
len samen tellen. Benieuwd 
wie op het einde van deze 
maand met de titel gaat 
lopen. 

BERICHT VOOR DE KLEUTERSCHOOL: GROOTOUDERFEEST 
Vandaag kregen jullie kleuters een uitnodiging mee voor het grootouderfeest. Mo-
gen wij vragen om de antwoordkaart ingevuld mee terug te geven? Zo hebben wij 
een idee van het aantal grootouders dat we kunnen verwachten. Alle kleuters spe-
len drie keer dezelfde voorstelling. De grootouders van de verschillende klassen 
zijn uitgenodigd voor één van deze voorstellingen zodat we iedereen een plaatsje 
kunnen geven. 



 

 


