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Belangrijke data: 

 24/04 Vormsel 

 26/04 Feest voor juf Miep! 

 27/04 Activiteit Stella in 3 en 4 

 29/04 Wieltjesdag 5 en 6 

 30/04 Tentoonstelling werken 4de leerjaar 
in GC Kadans—Week vd amateurkunsten 

 02/05 Vrije dag 

 05-06/05 Vrijaf (Hemelvaart) 

 12/05 Sportdag Kleuterschool 

 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!) 

 25/08 Kijkdag in de nieuwe klas 
 
 
 

BERICHT VOOR DE PIEP-DE MUIZEKLAS: FEEST! 

Hallo vriendjes!  

Volgende week is het groot feest in onze klas! Ja hoor, onze Piep de Muis viert op 

dinsdag 26 april haar 3de verjaardag!  

We gaan onze klas super mooi versieren en maken 

samen een kroon voor Piep de Muis! 

Je mag natuurlijk ook altijd zelf leuke verjaardag 

spulletjes mee naar de klas nemen, bv slingers, bal-

lonnen, toeters... 

Of krijgt Piep de Muis ook een mooie verjaardags-

kaart van jou? 

Zal Piep de Muis dan ook iets lekkers bij hebben... 

Bij deze zijn onze vriendjes uitgenodigd op het ver-

jaardagsfeest van Piep de Muis!  

 

Beste allemaal 

Het is weeral weekend. Na het mooie weer van deze week is het toch 

duimen voor nog een beetje zon. Zeker op zondag, want dan is het 

vormsel in Wuustwezel. Toch een belangrijke dag voor een deel van 

onze zesdeklassers. Ook voor volgende week hopen we dat de weergo-

den ons een beetje gunstig gezind zijn. Volgende week is namelijk de 

laatste werkweek van ons juffrouw Miep. Zij werkte 38 jaar bij ons op 

school en neemt dinsdag afscheid van het vierde leerjaar. Dat gaan we 

natuurlijk vieren! Langs deze weg wil ik juf Miep 

alvast bedanken voor zovele jaren, voor zoveel 

inspiratie, voor zoveel spelling en rekenen, voor 

vele grapjes, liedjes en toneeltjes,… 

   “Merci Miep!” 

 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 

De leerlingen uit het 4de leerjaar gingen de uitda-

ging aan met poppenmaker Sus Magic.  Ze  gingen 

aan de slag met krant, lijm, schaar, verf en pa-

pier.  Laat je niet afschrikkern door de vogelver-

schrikkers en de marsmannetjes, maar kom naar 

GC Kadans op 30 april tussen 14 en 17 uur. Ook 

onze kunstwerken kan je daar dan komen bewon-

deren! 
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BERICHT VOOR DE RIKKIKLAS: BABY’S 

Hoi Rikki's, 

Jullie mogen dinsdag je eigen geboortekaartje meebrengen en een babyfoto van je-

zelf! 

Groetjes! 

BERICHT VOOR HET DERDE EN VIERDE LEERJAAR: ACTIVITEIT MET STELLA 

Woensdag 27 april doen de leerlingen van het 3de leerjaar activiteiten rond gezonde 

voeding en verkeer, begeleid door enkele studenten van Stella Matutina. 

De kinderen van de groep verkeer brengen hun fiets, helm en fluovest mee! 

Ik ben alvast benieuwd! Spannend, toch?  

Juf Chris 

 

De leerlingen van het 4de leerjaar doen ook mee. Zij werken rond multimedia en be-

wegen. Wat jullie moeten meebrengen, komt in het agenda. De uitnodiging hebben 

we al gezien hé?! 

Juf Ruth 

BERICHT VOOR DE SLAPERTJES VAN DE EERSTE KLEUTERKLASSEN 

Beste ouders, 

naar het einde van het schooljaar toe wordt het al wat drukker in de peuterrefter 

met aansluitend het slaapklasje. 

Voortaan zouden we de slapers een stipje op de hand willen zetten. Zo zien de ref-

terbegeleiders meteen wie er ofwel buiten gaat spelen 

of slaapklaar gemaakt moet worden. 

Graag zouden we voor onze slapers voortaan een optrek-

luier willen gebruiken. Dit versnelt aanzienlijk het bed-

klaar maken van de kindjes. 

Mogen we daarom vragen om enkele optrekluiers mee te 

geven aub? 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking, 

Lieveke en peuterjuffen.  

BERICHT VOOR IEDEREEN: FEEST VOOR JUF MIEP! 

Volgende week dinsdag is de allerlaatste ‘werkdag’ voor juf Miep, de juf van het 

vierde leerjaar. Daarna gaat ze op pensioen. Dat laten we natuurlijk niet zomaar 

voorbij gaan. Afgelopen woensdag hield ze al een kleine, maar héél plezante, re-

ceptie met de ouders van de klas. Volgende week vieren we verder. Dinsdag doen 

we dat met alle kinderen van de school. We hebben een heel feestprogramma in 

elkaar gestoken met dansjes, liedjes, toneeltjes… om haar feestelijk uit te wuiven. 

En de week daarna? Dan komt ze gewoon als jong-gepensioneerde nog eens een tas 

koffie drinken tijdens de speeltijd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheidsreceptie voor de 

ouders van haar klas. 


