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Belangrijke data: 

 24/05 Toneel voor 1 en 2 

 26/05 ICO-dag voor 6 

 27/05 Toneel 2de en 3de kleuterklas 

 02/06 Sportdag Lagere school 

 04/06 Schoolfeest (op zaterdag!) 

 06/06 Brandweer 2de kleuterklas 

 07/06 Toneel 1ste kleuterklas 

 09/06 Vergadering ouderraad 

 12/06 ‘Plastic Lab’ 6de leerjaar 

 16/06 Schoolreis Breebos 1ste kleuterklas 

 16/06 Geen studie 

 17/06 Schoolreis Beerse 2de en 3de kleuterklas 

 22/06 Speeldag Kinderraad 

 24/06 Vossenjacht 

 28/06 Schoolreis Lagere school 

 29/06 Proclamatie 6de leerjaar (19u30) 

 30/06 Proclamatie 3de kleuterklas (9u00) 

 30/06 Einde schooljaar (12u00) 

Beste allemaal 

6 weken nog resten tot ons aan de grote vakantie. 

Zes weken propvol met speciale dagen: toneel, 

schoolreis, sportdag, Vossenjacht,… en… school-

feest!  

Op zaterdag (!) 4 juni gaan de poorten van de 

school open voor allerlei activiteiten: spelletjes, 

workshops, playbackshow, optredens, dansen, 

open klas in de eerste kleuterklas en het eerste 

leerjaar, een gezellig terras met buffet,…  

Hopelijk mogen we jullie ook dit jaar weer mas-

saal verwelkomen onder een stralend zonnetje. 

Als jullie graag willen blijven eten, vergeet zeker  

In te schrijven via de bijgevoegde brief. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: JUF ANN EN MEESTER ROEL KOMEN TERUG 

Goed nieuws uit onze ziekenboeg: juf Ann van de Vos-en Haasklas komt maandag te-

rug. Ook turnmeester Roel zal terug van de partij zijn.  

Welkom terug allebei! 

BERICHT VOOR TOEKOMSTIGE COMMUNIEKANTEN... 

De communievieringen in onze parochie worden georganiseerd door ouders. De werk-

groep eerste communie is dringend op zoek naar vers bloed die dit voor één of meer-

dere jaren mee wil helpen dragen. Ouders van kinderen uit het eerste leerjaar of 

misschien van de oudste kleuters die zich geroepen voelen kunnen contact opnemen 

met Inge Kenis (inge.kristof@telenet.be). 

Alvast een dikke dankjewel van alle eerste communiekantjes 

BERICHT VOOR IEDEREEN: STEP VERDWENEN 

Na de sportdag van de kleuterschool is er jammer genoeg uit de fietsenrekken een 

blauwe step verdwenen. Misschien is deze per ongeluk door iemand meegenomen? 

Het zou fijn zijn als deze toch nog eens terug zou komen…  

Wie weet... 

Er blijven regelmatig fietsen en steps staan in de fietsenrekken, dat is helemaal 

geen probleem, maar de poort van de school is regelmatig ook ‘s avond open. Hele-

maal veilig staan deze daar dus niet. 

 
 

 

 

 
 



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 

recyclage code 6 (zie foto) te verzamelen. 

Wat kunnen ze allemaal gebruiken: 

yoghurtpotjes, champignonbakjes, plantentrays, cd-doosjes, 

kleerhangers, eierdoosjes, propere bekers, frietbakjes en be-

stek. 

Alles moet proper zijn! 

Alvast bedankt! 

Juf Evelyne 

BERICHT VAN HET VIERDE LEERJAAR: (W)onderwaterwereld  

Op vrijdag 27 mei gaan de leerlingen van het vierde leerjaar op onderzoek aan de 

vijver in Gooreind. Het zou leuk zijn als we er een gezellige picknick van kunnen ma-

ken, daarom is het gemakkelijk om een rugzakje mee te brengen om alles in te ste-

ken. De leerlingen gaan zeker niet stilzitten en hun kleren kunnen wel eens vuil wor-

den, graag ook slechte kleren aandoen.  

In de voormiddag zal er nog gewoon worden lesgegeven. De leerlingen brengen dus 

ook hun boekentas mee. 

Wij hopen al vast op goed weer!  

Groetjes, 

Juf Ruth 

BERICHT VOOR IEDEREEN: KRIEBELS 

Het kriebelteam zal dit schooljaar niet meer systematisch alle hoofden controleren, 

maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet meer attent moeten zijn. Jammer 

genoeg ontdekken we nog steeds hier en daar luizen op school. We willen met aan-

drang vragen aan alle ouders om hier aandacht voor te blijven hebben en te behan-

delen waar nodig. Ook vragen we graag nog eens om (lange) haren niet los te laten. 

Alvast bedankt om dit samen aan te pakken.  

 

BERICHTEN VOOR DE TWEEDE EN DERDE KLEUTERKLAS: TONEEL 

Op vrijdag 27 mei mogen wij naar toneel gaan kijken in de Kadans! 

Daarom vragen wij aan al de kleuters van de tweede en derde kleuterklas om die 

middag boterhammetjes te blijven eten op school,  zo kunnen we zeker mooi op tijd 

vertrekken. 

Alvast bedankt! 

Groetjes van de juffen 

 

 

 

BERICHT VOOR DE KIKKER –EN RIKKIKLAS: DIPLOMA UITREIKING 

Beste Rikki's en kikkers, 

Op donderdag 30 juni staat er ons een feestelijke ochtend te wachten! 

Onze kleuters vieren hun diploma-uitreiking. 

De ouders zijn deze dag meer dan welkom om te mee te vieren. (09.00-10.00 uur) 

Zet het alvast op je kalender, zodat je dit mooie moment zeker niet moet missen! 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: FOTO’S OP DE WEBSITE 

Door een nog onbekende oorzaak is het volledige fotoboek van de lagere school ver-

dwenen van de website. We proberen nog om de foto’s te recupereren, maar het is 

niet zeker of dat zal lukken. Alvast onze excuses hiervoor. 

 


