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Belangrijke data: 

 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 
 
 
 
 

Beste allemaal 

Hopelijk hebben jullie voldoende zonnevitamientjes kunnen opdoen de voor-

bije dagen. Op school zijn we in elk geval extra vaak naar buiten gegaan om te 

genieten van het mooie weer! Buiten lesgeven, de kleutersportdag, even een 

wandelingetje maken, gaan spelen in de zandbak,… Héérlijk! 

Vandaag, vrijdag, was het complimentjesdag op 

school! Iedereen kreeg een kroontje met zijn of haar 

talent. Zo staat iedereen eens een keertje op het 

hoogste podium om een pluim te krijgen. Natuurlijk 

mogen we ook tijdens het weekend en de volgende 

weken nog complimentjes rondstrooien, want dat 

doet altijd deugd! Om een béétje te helpen krijgen de 

kinderen daarvoor vandaag iets mee naar huis… 

Geniet van het lange weekend en wat mij betreft:  

graag tot dinsdag, dan ben ik weer hélemaal terug! 

Groetjes, meester Roel 

 

BERICHT VOOR ALLE SLAPERTJES: AFWEZIGHEID LIEVEKE 

Door de ziekte van haar dochter zal Lieveke van de peuterrefter en de slaapklas vol-

gende week niet aanwezig zijn. Haar taak wordt opgevangen door de kinderverzorg-

sters en de juffen van de eerste kleuterklassen. 

We wensen Britt alvast een spoedig herstel toe! 

BERICHT VOOR HET EERSTE LEERJAAR: MEEBRENGEN 

De Vos&Haasklas en de Bijtjesklas hebben binnen-

kort glazen potjes nodig om te knutselen. We zijn 

vooral op zoek naar confituurpotjes MET deksel. 

Ongeveer het formaat vanop de foto. Je mag ze 

meegeven met de kinderen en laten afzetten bij 

meester Anthony of juf Ellen.  

Alvast bedankt! 



BERICHT VOOR IEDEREEN: GEZOCHT 

Hallo iedereen, 

Onze jongens en meisjes van het 6de krijgen binnenkort de workshop Plastic 

Lab op bezoek en proberen nu zoveel mogelijk kunststofmaterialen met recycla-

ge code 6 (zie foto) te verzamelen. 

Wat kunnen ze allemaal gebruiken: 

yoghurtpotjes, champignonbakjes, plantentrays, cd-doosjes, 

kleerhangers, eierdoosjes, propere bekers, frietbakjes en 

bestek. 

Alles moet proper zijn! 

Alvast bedankt! 

Juf Evelyne 

Triangel 
Zoekt voor haar 

grote playback 
show 

op 4 juni 
van 14:00 tot 18:00 uur 

 

kinderen die hun talenten willen laten zien. 
 
 


