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Belangrijke data: 

 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 DERDE KLEUTERKLAS, HET EERSTE, TWEEDE EN DERDE LEERJAAR: 

AFWEZIGHEID MEESTER ROEL HOFMANS 

Meester Roel moet een operatie ondergaan en zal de volgende drie weken moeten 

revalideren. Zijn afwezigheid wordt als volgt opgevangen:  

meester Anthony zal voltijds in zijn klas werken, dus ook op dinsdagvoormiddag.  

Juf Lore (van de Mickey Mouseklas) zal de turnuren van de derde kleuterklassen over-

nemen op de dagen dat ze niet in de klas staat.  

Juf Gitte komt turnen geven aan het eerste, tweede en derde leerjaar. 

Alvast bedankt voor uw begrip. We trachten alles zo normaal mogelijk te laten verlo-

pen voor alle kinderen. We wensen meester Roel alvast een spoedig herstel toe! 

Beste allemaal 

Het was een beetje goed-nieuws-week deze week. Juf Miep werd in de 

bloemetjes gezet omdat ze op pensioen gaat. Er is ook babynieuws: juf 

Thalia werd voor de tweede keer mama van een flinke zoon Matice. 

Woensdag werd ik zelf ook opnieuw papa van een zoon Pelle. Daarom 

zal ik de volgende 10 schooldagen alles vanop een afstandje volgen. Op 

dinsdag 17 mei ben ik helemaal terug. Juf Myriam neemt ondertussen 

enkele taken van mij over, waarvoor dank! 

En als laatste fijne nieuwtje: we staan voor enkele lange weekends: 

volgende maandag 2 mei is het een verlofdag, net als donderdag 5 en 

vrijdag 6 mei (Hemelvaart). Op maandag 16 mei is het pinkstermaan-

dag, dus ook dan mogen we thuis blijven. Nu nog enkel hopen op een 

straaltje zon, zodat we lekker veel buiten kunnen spelen! 

Groetjes vanop een babywolk, 

Meester Roel 

BERICHT VOOR ALLE SNOTNEUZEKES… 

Onze plukzakdoekjes geraken stilaan op. Loop je met een snotneusje rond, breng 

dan gerust een nieuwe door zakdoekjes mee. Dan kunnen we de neusjes een beetje 

proper houden…  

Dankjewel! 

 

BERICHT VOOR ALLE KINDEREN DIE WEL EENS NAAR STEKELBEES GAAN: 

Aangezien de Lijnbus die ons naar het Huis van het Kind brengt nog een druk ritten-

schema heeft nadien, zal deze voortaan iets vroeger vertrekken. Om 15u55 zou deze 

ten laatste willen vertrekken. Als je je kind iets later wil komen halen, hou je hier 

best rekening mee. 

Dankjewel! 



BERICHT VAN HET DERDE LEERJAAR 

 OP BEZOEK IN STELLA… WE WERDEN NOGAL IN DE WATTEN GELEGD! 


