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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Volgende week begint alweer de toetsenperiode voor de oudste 

leerlingen van onze lagere school. We wensen hen alvast  

een massa doorzettingsvermogen en veel 

success toe! Voor de papa’s wensen wij een 

toffe vaderdag en voor iedereen wensen  

we een heerlijk lentezonnetje op je 

gezicht, een zacht briesje langs je oren,  

een vrolijk weekend! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

18/03 Schoolbezoek VTI Spijker L6 

19/03 Vaderdag 

20/03 Stakingsdag—geen school 

21/03 Gekleurde Sokkendag 

22/04 Fietsexcursie L4 

22/03 Wieltjesdag 3 en 4 

27/03 Voordracht Luc Deschamps L5 

29/03 Voordracht Wally de Doncker L2 

29/03 Verkeersmoment L4 

29/03 Wieltjesdag 5 en 6 

01/04 Kijkmoment nieuwe kleuters in de 

Nijntjesklas 

02/04 Sportdag provincie Kikker en Rikki 

03/04 Paasviering in de kerk 

04/04 Rapport 

05/04 Wieltjesdag 1 en 2 

08/04 Start paasvakantie 

22/04 Paasmaandag—geen school 

23/04 Start derde trimester 
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STAKING 

Zoals aangekondigd in de brief in het begin van de week  

is er woensdag 20 maart een staking georganiseerd door de on-

derwijsvakbonden. Aangezien bijna alle leerkrachten zullen 

deelnemen, kan ons schoolbestuur niet voorzien in de opvang 

van uw kinderen. De school zal dus gesloten zijn. 

Onze leerkrachten komen op voor een duidelijke visie voor het 

basisonderwijs en meer middelen zodat wij kwaliteitsvol onder-

wijs en een leerkracht voor elke klas kunnen blijven garanderen! 

Meer informatie vind je in de brief vanuit de vakbond in bijlage. 

WIJ FIETSEN WUUSTWEZEL DOOR... 

Vrijdag 22 maart ’19 in de voormiddag maken we een  

fietstocht naar de Klot om o.a. de reconstructie van de doden-

draad uit de 1ste Wereldoorlog te bezichtigen. Op de terugweg 

houden we halt bij het monument van de Polar Bears uit de 2de 

Wereldoorlog. 

Meebrengen:   

een fiets in goede staat! 

rugzak of fietstas met fruit/koek, drank 

fluovest, eventueel een fietshelm 

(Indien de weersomstandigheden slecht zijn, wordt de tocht uit-

gesteld.) 

De gemeente en Landelijke Gilde organiseren voor ons een 

‘Belevingsmoment verkeersveiligheid op den buiten’ op vrijdag 

29 maart ’19.  Die dag brengen we dus ook onze fiets mee. 

Juf Evelyne en juf Magd 

Leuk!  

De kleuters en leerlingen turnen samen. 

We zorgen voor... Klein en groot! 


