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Belangrijke data: 

 17/04 Doe-mee-dag in het eerste leerjaar 

 18-21/04 
 Oudercontacten Lagere School 

 19/04 Geen studie 

 20/04 Zwerfvuilactie 3 

 22/04 Wieltjesdag 3 en 4 

 24/04 Vormsel 

 26/04 Feest voor juf Miep! 

 27/04 Activiteit Stella in 3 en 4 

 29/04 Wieltjesdag 5 en 6 

 02/05 Vrije dag 

 05-06/05 Vrijaf (Hemelvaart) 

 13/05 Sportdag gemeente voor 3 

 13/05 Wieltjesdag 1 en 2 

 16/05 Vrijaf (pinkstermaandag) 

 17/05 Toneel voor 5 en 6 

 17/05 Vergadering oudervereniging 

 19/05 Suske en Wiskemuseum voor 4 

 19/05 Geen studie 

 20/05 Wieltjesdag 3 en 4 

 24/05 Toneel voor 1 en 2 

 26/05 ICO-dag voor 6 

 27/05 Toneel 2de en 3de kleuterklas 

 01/06 Sportdag Lagere school 

 04/06 Schoolfeest (op zaterdag!) 

BERICHT VOOR DE RIKKI’S EN DE KIKKERS: DOE-MEE-DAG 

Deze week gingen we al eens een kijkje nemen in het 

eerste leerjaar. Zondag mogen jullie, samen met je ma-

ma en papa nog eens komen kijken. Tussen 10 en 13 uur 

staat de deuren open voor de Doe-Mee-Dag! 

 

Beste allemaal 

Spannende dagen voor de oudste kleuters, want in samenwerking met 

de gemeenteschool genoten zij deze week van een echte integratie-

week en maakten ze kennis met de lagere school. Zondag is het sluit-

stuk van deze week met de Doe-Mee-dag.  

Volgende week staan de oudercontacten voor de lagere school op het 

programma en nog enkele andere leuke activiteiten. Lees er alles over 

in deze nieuwsbrief en hou ook onze Facebookpagina in de gaten. Zo 

blijf je steeds up-to-date. Graag vermeld ik ook nog dat het dinsdag 

géén studie is. De juffen en de meesters van de school vergaderen dan 

samen met het CLB. 

Maak er een prettig weekend van,  

tot maandag 

Meester Roel 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: WIELTJESDAG 

Een drukke agenda hierboven, er is de volgende weken van 

alles te doen. Met het mooie weer (op komst?), graag nog 

eens jullie aandacht voor de wieltjesdag. Elke vrijdag zijn 

er twee klassen van de lagere school aan de beurt voor de 

wieltjesdag. Dan mag je een step, een skateboard, inline-

skates,… meebrengen waarmee we tijdens de speeltijden 

kunnen rollen. Steps zetten we ‘s morgens in de fietsenrekken, de skates neem je 

mee naar de klas. Denk eventueel ook aan bescherming!  

En hou de kalender in de gaten wanneer het jouw beurt is... 

BUITENSPEELDAG 

Woensdag was het mooi weer én buitenspeeldag! 

Een excuus om de rekenlessen even te laten voor wat ze zijn 

en lekker buiten te gaan spelen! 

Héérlijk!!! 



BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: SNEEUWWITJE 

In de Mickey mouse klas werken we deze week rond Sneeuwwitje. 

Wie thuis nog materialen heeft om in de klas te gebruiken 

mag deze maandag 18 april meebrengen. Graag alles tekenen. 

Juf Leen 

BERICHT VOOR HET VIJFDE LEERJAAR: LESSEN TECHNIEK  

Hallo allemaal 

Voor de lessen techniek van juf Laura, onze stagiaire, het volgen-

de bericht: 

Brengen jullie maandag 18 april en maandag 25 april kosteloos 

materiaal mee voor de lessen van techniek? 

Bedankt!  

Juf Laura 

BERICHT VOOR HET DERDE LEERJAAR: ZWERFVUILACTIE 

Woensdag gaan we met onze klas deelnemen aan de zwerfvuilac-

tie van de gemeente. We krijgen een hele zone in de buurt van de 

school toegewezen waar we rondgaan om alle papiertjes, blikjes 

en andere afval die in de kanten liggen op te ruimen. Aangepaste 

kledij en schoenen zijn aan te raden. Als je werkhandschoenen 

kan meebrengen, is dat ook heel goed. Veilig werken staat natuur-

lijk voorop!  

Tot dan! 

Groetjes, juf Karin 

BERICHT VOOR DE JIP-EN JANNEKESKLAS: TRACTORS 

Kleuters die thuis een tractor hebben (zo een waar ze zelf op kun-

nen zitten) mogen die maandag mee naar school brengen. 

Je mag ze voor onze klas parkeren. ’s Avonds mag je ze dan mee 

terug naar huis nemen.  

Groetjes, 

Juf Leen 

BERICHT VOOR DE PIEP-DE-MUIZEKLAS:  

Beste ouders en Piepdemuizevriendjes, 

Jullie mogen op maandag 18 april één leeg stevig petflesje van een halve  

liter van water, prikwater, cola,  mee naar school brengen en ook een  

oude kleurrijke sok van mama of grote zus of broer. Zet er wel even je  

naam op a.u.b.? 

dank je wel 

groetjes, juf Gerd en juf Ann 

BERICHT VOOR DE JULESKLAS: 

Beste ouders, 

Juf Elke (stagiaire) komt sinds enkele weken elke vrijdag met ons spelen en  

werken. In mei komt ze een hele week in onze klas! 

Op vrijdag 22-04-16 mogen onze vriendjes van de klas van Jules  

een (klein) schopje en een (klein) gietertje meebrengen.  

Graag alles voorzien met de naam van je kleuter. 

Alvast bedankt! 

Juf Elke en juf Sofie 
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