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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Volgende zaterdag is het schoolfeest, dan zetten we de poorten 

van de school open tussen half twee en een uur of zes. Je kan 

gewoon iets komen drinken of iets eten van de pasta-caravan, je 

kan komen kijken naar de optredens van uw favoriete kleuters 

en naar een heleboel kunstwerken die her en der zullen worden 

tentoongesteld. Samen met je kinderen kan je spelletjes spelen 

of misschien kom je gewoon graag eens kijken in de klas van 

Jules en Marie… ? 

Of je komt voor een combinatie van dat alles? 

Wij kijken er alleszins weer naar uit om jullie te mogen ontmoe-

ten bij ons op school. Héél graag tot dan! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

21/05 ICO Dag L6 

21/05 Geen studie 

24/05 Petnet Dag tegen kanker 

25/05 Schoolfeest 

27/05 Kijkmoment nieuwe kleuters 

28/05 Burendag 

28-29/5 Slaapfeestje Zesde Klas 

30-31/05 Vrijaf (Hemelvaart) 

04/06 Toneel kleuterschool 

06/06 Geen studie 

09/06 Vrijaf (Pinksteren) 

10/06 Start toetsenweken (voor 5 en 6) 

14/06 Schoolreis kleuterschool 
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GEZOCHT... 

De vriendjes van de  

Mickey Mouseklas zijn al even 

op zoek naar het vrienden-

boek van Emma. Wie heeft dit 

misschien nog thuis? Zoeken 

jullie mee? 

Dankjewel!  

Juf Nele en juf Leen 

KLEURTJES 

Graag willen we alle mama's,  papa's en moekes die ons  

deze week vervoerd hebben naar MIKERF hartelijk danken.  

Het was een TOPdag ! Dikke merci ! 

Zoals jullie weten, is onze klas een echt kleurenparadijs. Den-

ken jullie ook aan de kleuren van de dag?  

maandag 20 mei, dinsdag 21 mei en woensdag 22 mei : geel 

donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei : blauw 

maandag 27 mei, dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei : groen 

Groetjes van juf Ann en juf Gerd 

ICO DAG 

Voor de jaarlijkse ICO dag worden ook  

dit jaar alle zesdeklassers van Wuustwezel 

samengebracht. We leren elkaar zo kennen in 

verscheidenheid en verbinding én we kijken 

verder dan ons mooie dorp met een open blik 

op de wereld. We doen allerlei workshops, 

we zingen en beleven samen. En ‘s middags 

eten we een lekkere maaltijd bereid door de 

leerlingen van Stella. Meer info lees je in de 

brief. Tot dan! 


