SCHOOLINFO APRIL 2018
Koffiestop
Op vrijdag 9 maart organiseerden de kinderen van het 5e
leerjaar een fruit– enkoffiestop. De opbrengst wordt geschonken aan Broederlijk Delen. Hiermee willen we onze
solidariteit kenbaar maken met de vele vrijwilligers die
zich inzetten voor de boeren in het Zuiden.

Het schoolteam wenst jullie
allemaal een Zalig Pasen toe!

De verwondering

Verwondering is een kostbare parel,

Verwondering is het wonder zien.

zuurstof voor onze ziel.

Kijken met je hart.

Ze leidt vanzelf tot beschouwing.

Je zintuigen laten spreken.

En ze is opstap tot ontmoeting in dialoog.

Het doodgewone in vraag durven
stellen.
In gesprek gaan met jezelf en met
de wereld om je heen.

Laat je aanspreken door mensen die
vragend in het leven staan.
Om levenslang van hen te leren.

INFOVOORMIDDAG EERSTE LEERJAAR
Gaat je zoon/dochter op 3 september naar
het 1e leerjaar?
Op zaterdag 21 april ben je welkom in de klas
van juf Brigitte en juf Sara.
Zij starten om 10u. met info over hun klaswerking terwijl de kinderen
(ook broers en zussen) workshops volgen.
De kinderen van de vlinder– en koalaklas maakten reeds kennis met het 1e leerjaar en vertelden er al vol
lof over.

EEN VOORSTELLING OP SCHOOL/ ‘Lotta en de Slodderkip’
Op 20 maart kregen we op school bezoek van een kip !!!
Het was Lotta de kip.
Lotta de kip vertelde een verhaal over waarom opruimen zo belangrijk is!
Het hele verhaal werd op een hele leuke en aangename manier gebracht.
De peuters en kleuters hebben enorm genoten van het meedoen, meezingen, geboeid kijken en luisteren.
Het was schitterend ! We kijken al uit naar een volgende voorstelling!

Boekenbeurs
Tijdens de jeugdboekenmaand ging de jeugdboekenbeurs door in de turnzaal. De kinderen brachten met
de klas een bezoek aan de beurs en kregen gelegenheid om boeken te kopen. Na schooltijd konden ook
ouders en grootouders een kijkje komen nemen. Er is voor €3466 aan boeken verkocht. Wij kunnen hierdoor boeken aankopen voor het bedrag van €695. Dankjewel aan ieder die een bezoekje bracht aan
de beurs en ook boeken kocht. Wij kunnen hiermee elke
klasbib uitbreiden met meerdere boeken.
De kinderen van de vlinderklas leerden er zelfs betalen met de
bankkaart !

Data om te onthouden voor 2018-2019

Eerste communietocht—Instapviering

Plechtige communie

11 mei 2019

Eerste communie

26 mei 2019

Op zaterdag 17 maart konden de kinderen die hun
1e communie zullen doen op 6 mei, samen met
hun ouders, op verkenning gaan in de kerk.

Werken aan de infrastructuur
Tijdens de paasvakantie wordt de verwarming vernieuwd op de lagere school. Er worden nieuwe leidingen gelegd en nieuwe radiatoren geplaatst. We
starten in 6A, 2A,3A en 3B. Daarna volgen de klassen
aan de overkant van de speelplaats + het zorglokaal,
de studio en het bureel van de directeur.

Daarna volgde de instapviering.

Zondag

01

Zalig Pasen !

Maandag

16

3K

Thema-loze week (t.e.m. 20 april)

Dinsdag

17

1L

Project: 3K-1L: Het letterwinkeltje
Oudercomité

Woensdag

18

1L, 3KA
3LB

Zwemmen
8.30u-9.20u lezen in groepjes (leesouders)

Donderdag

19

Leerlingenraad

Zaterdag

21

Infovoormiddag 1ste leerjaar om 10.00u

€4,5—€3,5

Plechtige Communie ( 16.00u.)

Maandag

23

5L

Scheppers: workshop lasercutten
Personeelsvergadering: GEEN STUDIE

Dinsdag

24

3K
Bib
3LB
Leerwandeling Kalkense meersen
3LA-4L-5L- 6LA Bib

€ 2,5
€ 4,5

Woensdag

25

2L

Zwemmen (8.15u.)

Donderdag

26

2L
4L

Bib
Voetgangersexamen

Vrijdag

27

1L-2L
3LB

Sportdag 1ste graad
Bib

Maandag

30

lokale verlofdag: GEEN SCHOOL

€ 4,5

