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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Bij het schrijven van dit woordje klaart de hemel helemaal open, 

speciaal (?) voor onze STRAPDAG! Fantastisch toch?! Vandaag is de 

straat helemaal van ons, we fietsen, steppen, skaten, spelen, 

voetballen,… voor één dagje in het midden van de Kloosterstraat. 

De auto’s moeten even aan de kant. Goed voor één keertje in het 

jaar, maar zou het toch niet elke dag een beetje strapdag mogen 

zijn? Zodat de kinderen zo veel mogelijk met de fiets of te voet 

naar school kunnen komen en we de auto’s beperken op de wegen 

naar onze scholen… Dat zou nog eens een mooi doel zijn!  

Prettig weekend! 

Meester Roel 

EERSTE COMMUNIE 

Zaterdag 1 juni 2019 is een belangrijke dag voor vele leerlingen uit het  

2de leerjaar. Die dag zullen zij namelijk hun Eerste Communie doen! Op maan-

dag 1oktober is er een infoavond voor de ouders van het 2de leerjaar om het 

verloop van het catechesejaar te bespreken. De avond start om 19.30 in de  

Junior. Einde is voorzien rond 21.00. Ouders die niet aanwezig kunnen zijn kun-

nen dit laten weten op onderstaand emailadres: 

eerstecommuniewwcentrum@gmail.com 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

24/09 Geen studie wegens bijscholing 

28/09 Scholenveldloop lagere school 

01/10 Vrije dag 

02/10 Kinderdag van de landbouw 

03/10 Fietsencontrole 

04/10 Schoolfotograaf 

05/10 Uitstap naar de Zoo (L1 en L6) 

15/10-

18/10 

Individuele oudercontacten  

kleuterschool 

29/10 Start herfstvakantie 

SCHOLENVELDOOP OP 28 SEPTEMBER 

Vrijdag gaat de scholenveldloop door voor alle kinderen van de  

lagere school in sportpark ‘t Kattengat, Bredabaan 280. Dit is een organisatie 

van de leerkrachten LO in samenwerking met de gemeentelijke sportraad –en 

dienst. Net zoals vorig jaar zullen de kinderen van de eerste graad 20 minuten 

lopen, de kinderen van de tweede graad lopen 30 minuten, de leerlingen van 

de derde graad lopen 40 minuten. Het is de bedoeling dat de kinderen op hun 

eigen tempo lopen of wandelen. De nadruk ligt dus echt op het plezier van het 

sporten en niet op het competitieve aspect. Het wordt een echt sportfeest met 

de nodige muziek en hopelijk ook veel supporters! 

Wat brengen de kinderen mee? 

- Sportkledij (we doen onze turn-T-shirt aan)  

- Loopschoenen 

- Jogging, trui, regenkledij  

           (afhankelijk van het weer) 

- Drinkbus (!) 

Wie loopt wanneer? (belangrijk voor de supporters) 

1ste leerjaar start om 9u45 

2de leerjaar start om 10u20 

3de leerjaar start om 10u55 

4de leerjaar start om 11u40 

5de leerjaar start om 12u45 

6de leerjaar start om 13u40 

Tot dan! 

GEZOCHT: HELPER  

VOOR DE LEEUWENREFTER 

Om het blijven eten voor de 

kinderen van de tweede kleu-

terklassen zo aangenaam mo-

gelijk te maken zijn we nog op 

zoek naar een vrijwillige hel-

per op dinsdag, donderdag en/

of vrijdag. Zin om je hiervoor 

te engageren of ken je ie-

mand? Geef een seintje aan 

meester Roel. Dankjewel! 
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