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Belangrijke data: 

 04/06 Schoolfeest (op zaterdag!) 

 07/06 Brandweer 2de kleuterklas 

 07/06 Toneel 1ste kleuterklas 

 09/06 Vergadering ouderraad 

 10/06 Wieltjesdag 3 en 4 

 13/06 ‘Plastic Lab’ 6de leerjaar 

 16/06 Schoolreis Breebos 1ste kleuterklas 

 16/06 Geen studie 

 17/06 Schoolreis Beerse 2de en 3de kleuterklas 

 17/06 Wieltjesdag 5 en 6 

 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) 

 25/08 Kijkdag in de nieuwe klas 
 
 
 

Beste allemaal 

Vandaag is nog een drukke dag voor ons, want morgen is het 

eindelijk ons TALENTENFEEST. Samen met de ouderraad stellen 

we ons podium op, bouwen we het terras en de toog, zetten we 

alles klaar voor de leuke talententocht langsheen allerlei spelle-

tjes, bereiden we de workshops voor, gluren we stiekem eens 

naar de generale repetities voor de playbackshow,… 

Komen jullie morgen ook eens langs? 

Fijn! Tot morgen dan! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: BATTERIJEN 

De wedstrijd voor K3 is afgelopen, maar wij verzamelen altijd batterijen. Hiermee 

kunnen wij sport-en spelmaterialen bestellen voor de school. Je kan gebruikte batte-

rijen dus steeds deponeren in de speciale ton aan de Bijtjesklas. 

 

BERICHT VAN DE LAGERE SCHOOL: SPORTDAG 

We hadden het geluk helemaal aan onze kant donderdag, want de weergoden spaar-

den ons tijdens de sportdag. Zowel binnen als ook buiten hebben we héérlijk kunnen 

sporten, lopen, spelen, fietsen, fitnessen, springen, dansen, steppen, skaten,… 

 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: FLUO 

Al enkele maanden zijn we stickers aan het sparen om onze fluo-spaarkaart vol te 

krijgen. Bij sommige kinderen is de kaart ondertussen helemaal vol. De kinderen krij-

gen deze dan mee naar huis. Wat kan je ermee doen? Het is heel eenvoudig! Met een 

volle spaarkaart kan je gratis naar ZOO Antwerpen of Planckendael. Deze toegang is 

geldig tot 31 oktober mits vergezeld van een betalende volwassene.  

Natuurlijk blijven we, ook als onze spaarkaart vol is, voor 100% fluo gaan op school! 

Want met een fluo zijn we zoveel zichtbaarder als we op weg zijn van of naar school 

of als we met de klas op stap gaan. 



PLAYBACKSHOW 

Uur: 13u30 – 14u00 

Nyssa & Mary 

Zitah & Jitske 

Jarne S. 

Wenke & Anouk & Lina 

Uur: 14u30 – 15u00 

Fien en Lauren  

Janne & Lieze & Hannah 

Aaron 

Catiana & Suzanna & Xaria& Femke 

Uur: 15u30 – 16u00 

Ioana & Lynn & Eske 

Hannelore & Janne & Aukelien 

Lune & Kaat & Illiana 

Shari  

Alyssia & Faye & Xenya 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma van ons TALENTENFEEST! morgen vind je hieronder. De schoolpoort 

gaat open om 13u30. Komen jullie ook mee genieten? 

WORKSHOP IN DE UILTJESKLAS 

om 14u00, om 15u00, om 16u00 

relaxatiemoment tussen:  

- mama – kind 

- papa – kind 

- grote broer/grote zus – broer/zus 

- oma/opa – kleinkind 

 

DANSWORKSHOP (op ons podium) 

om 14u00, om 15u00,  om 16u00 

 

TECHNIEKWORKSHOP (in de Bijtjesklas) 

+ demo Kettingreactie techniektornooi 6de lj. 

Tussen 13u30 – 17u00 

 

OPEN KLASSEN 

Tussen 13u30 – 17u00 

In de Klas van Jules, de Berenklas en de 

Vos –en Haasklas 

 

TALENTENTOCHT  

met o.a. blote voetenpad, stoeptekenen, fotobox, para-

commandoparcours, kruiwagenrace, eendjesvissen, 

schminken,... 

Tussen 13u30 en 17u00 

 

TERRAS BUITEN EN BINNEN (in turnzaal) 

Kindercafetaria en toog open vanaf 13u30 tot … 

Buffet open tussen 16u30 en 18u00 

 

TOT MORGEN?! 


