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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het derde trimester is uit de startblokken gevlogen: 4 nieuwe 

kleuters op school, de oudste kleuters gingen op verkenning in 

het eerste leerjaar, de leerlingen van het vierde leerjaar star-

ten met Franse les, het was buitenspeeldag, buitenlesdag, 

zwerfvuilactie, de Boekavan is voor de Zesde klas,…  

Had ik al gezegd dat we ons niet hebben moeten vervelen deze 

week? Ook de volgende weken, nog 9 in totaal, staat er weer 

één en ander op het programma. Volg zeker de kalender en de 

nieuwsbrief, zodat je niets hoeft te missen! 

Mag ik aan de ouders van de kleuterschool nog eens vragen om 

hun kinderen af te zetten aan de poort? Onze kinderen kunnen 

echt zelf wel hun juf vinden, en ze doen dat ook vaak liever 

zelf, dan zijn ze groot! Toch?! 

Alvast bedankt, voor iedereen een mooi weekend gewenst! 

                                     Groetjes van Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

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 

maandag en dinsdag: geen studie! 

07/05 Ouderbabbel kleuterschool 

08/05 Mikerf Julesklas en Sterretjesklas 

09/05 Sportdag kleuterschool 

10/05 Sportdag lagere school (Mosten) 

15/05 Mikerf Klassen van Marie en Giraf 

16/05 Techno mobiel L6 

21/05 ICO Dag L6 

21/05 Geen studie 

25/05 Schoolfeest 

28/05 Burendag 

30-31/05 Vrijaf (Hemelvaart) 

04/06 Toneel kleuterschool 
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DANKJEWEL! 

Dankjewel aan al onze (groot)ouders voor  

de vele reacties om taxi te zijn voor ons naar het 

Mikerf! Wij vonden het heel leuk en hebben er 

echt van genoten op de kinderboerderij! 

Juf Lore en de Mariekes 

                           SPORTDAG 

Donderdag  2 mei is het sportdag van de gemeente  

voor de kinderen van het derde leerjaar. Die dag moeten ze 

zeker sportieve kledij aandoen.  Bij slecht weer regenkledij 

voorzien, eventueel extra droge kleren meebrengen en ook 

schoenen voor binnen. Brengen jullie ook eten en voldoen-

de drinken mee? Tot dan! 

         Juf Karin 

MEEBRENGEN 

Kunnen jullie ten laatste tegen vrijdag 3 mei een  

klein, proper glazen potje met deksel meebrengen?  

Alvast bedankt! 

Groetjes juf Evelyne 

Welkom in de Nijntjesklas Noa, Nelles, 
Sep en Yasmine! 

SCHOENDOOS 

Hoi allemaal 

Voor ons volgende hoekenwerk heb je een 

schoendoos nodig. Verzamelen jullie mee? Liefst 

geen schoendozen van kinderschoenen, deze zijn 

te klein. 

Dank jullie wel! 

Groetjes juf Vicky  


