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VOORWOORD 

Dag allemaal 

We zijn aangekomen aan de laatste week voor de paasvakantie. 

Eindelijk, zullen velen zeggen. Het wordt dan ook een spe-

cialleke, met opnieuw vanalles te doen: dinsdag hebben we de 

‘Koffiestop’ ten voordele van Broederlijk Delen en donderdag 

hebben we onze TriangelTrail, een alternatieve sponsortocht 

voor de leerlingen van de lagere school. We hebben ook een 

echte sponsortocht, voor onze oudste kleuters.  De opbrengst 

van deze wandel-en loopinspanningen gaat naar Broederlijk 

Delen, maar ook naar ‘Kon-Tiki en De Kade’, een zorgcentrum 

voor kinderen en volwassenen met een ernstige beperking in 

Kalmthout. Een mooie daad voor de Vasten. 

Maak er een zoning weekend van! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

01/04 Kijkmoment nieuwe kleuters in de 

Nijntjesklas 

02/04 Sportdag provincie Kikker en Rikki 

03/04 Paasviering in de kerk 

03/04 Moev voetbal 3-3 (namiddag) 

04/04 Rapport 

05/04 Wieltjesdag 1 en 2 

08/04 Start paasvakantie 

22/04 Paasmaandag—geen school 

23/04 Start derde trimester 

28/04 Doe-Mee-Dag 3KK-L1 

30/04 Geen studie 

01/05 Vrije dag 

02/05 Sportdag voor L3 

06-08/05 Oudercontacten Lagere school 

07/05 Ouderbabbel kleuterschool 

09/05 Sportdag kleuterschool 

16/05 Techno mobiel 

21/05 ICO Dag L6 

25/05 Schoolfeest 
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EEN SPORTIEVE WEEK! 

De laatste week voor de  

paasvakantie wordt een drukke week. 

Op dinsdag 2 april mogen we gaan sporten in de 

gemeentelijke sporthal. 

Daarom vragen we om: 

• sportieve kledij aan te doen en schoenen die 

we gemakkelijk zelf aan en uit kunnen doen 

allemaal boterhammetjes te blijven eten op 

school 

Op donderdag 4 april gaan we stappen voor het 

goede doel!  

Daarom vragen we om: 

• speelkledij aan te doen en schoenen waar je 

goed mee kan stappen!!! (En die tegen wat vuil 

kunnen.) 

• een jas aangepast aan het weer van de dag!  

allemaal boterhammetjes te blijven eten op 

school 

Groetjes van juf Ellen en juf Anke 

DONDERDAG TRIANGEL TRAIL 

Holy Guacomole!!!  Op donderdag, 4 april om 13 uur   

wordt het startschot gegeven voor onze unieke Urban Trail  

ten voordele van Broederlijk Delen en het zorgcentrum Kon-

Tiki en De Kade.   Einde van onze sporthappening is om 

14.30 uur.  Graag in sportieve kledij en in fluohesje naar 

school.  Een extra flesje water mag je ook meebrengen.  

Supporters zijn uiteraard ook welkom!  Denken jullie ook 

aan het sponsorgeld!  Alvast dankjewel voor jullie steun!  

DINSDAG KOFFIESTOP 

Komen jullie ook op onze Koffiestop en steunen jullie  

zo Broederlijk Delen? Op dinsdag, 2 april schenken wij u 

een (h)eerlijk kopje koffie in ruil voor een vrije bijdrage 

voor de boeren in Guatemala.  Iedereen heeft toch recht op 

een eigen stukje grond en een gelukkig, voorspoedig leven-

weg van honger en armoede, toch?!   

Voor wie niet zo van koffie houdt…wij serveren 

ook nog andere drankjes. 

Onze ‘Koffiestand’ opent om 08.25 uur en om 

15.15 uur. Misschien heb je dan wel even tijd 

om onze actie te steunen.  Alvast dankjewel! 

Onze lieve, flinke kls van 
de Nijntjesklas.  

Meer foto’s op de website. 


