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Beste (groot)ouders,
We beginnen bijna aan het laatste trimester.
Alvast enkele nieuwtjes voor de maand april.
OPENDEURDAG
Onze eerste opendeur kende een groot succes!
We hebben veel nieuwe kinderen mogen
verwelkomen en inschrijven.
Infoavond
Dankjewel voor de grote opkomst. Het was een
boeiende uiteenzetting!
Broederlijk delen
Op woensdag 14 maart en maandag 26 maart
stapten onze kinderen ten voordele van de actie
broederlijk delen. Het zonnetje was gelukkig van
de partij en samen haalden we maar liefst
€ 1548,69 op!
Dankjewel aan onze stappers en milde sponsors!
Ook onze koffiestop op vrijdag 23 maart kreeg veel
bijval. Hiervoor werd er € 182,79 opgehaald.

SCHOOLFEEST
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het
schoolteam in samenwerking met het oudercomité
een schoolfeestweekend. De opbrengst van het
schoolfeest zal gebruikt worden om onze
groene speeltuin aan de nieuwbouw verder aan
te planten en het rustige hoekje in te richten.

“DE GROTE SPROOKJESSHOW”
op zaterdag 5 mei start om 14 uur
Na het succes van de sprookjesshow voor onze
grootouders, willen we iedereen laten genieten van
een uitgebreide versie. Alle kinderen van de school
leven zich in, in de oude sprookjes.
Na de show kunnen jullie genieten van een natje
en een droogje. De kinderen kunnen zich laten
opmaken bij kapsalon Roodkapje, springen op het
kussen van de reus, … We hopen dat jullie erbij
zullen zijn!
“WELKOM IN ONS PEPERKOEKENHUISJE”
op zondag 6 mei vanaf 11:30
‘s Anderendaags organiseren we onze gekende
familiebarbecue. Wij duimen voor mooi weer, maar
ook als het wat minder zonnig zou zijn, ontvangen
wij u graag in de tent op onze speelplaats.
Inschrijven kan t.e.m. woensdag 25 april. De
kinderen kregen hiervoor reeds een omslag mee.
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11:00 Viering Pasen (2 jaar
VoCa)

Pasen

M
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Paasvakantie t.e.m. 15 april

15:00 Heilig Vormsel en
plechtige communie

Z 14
Z 15
M 16

8:45 Weekopening

13:15 controle “schoolgaande
jeuk”
12:00 Typ10
13:10 Leesbevordering
13:15 L6 MEGA-project

D 17
W 18 8:45 MDO
D 19

L6 Doedag broederschool
Stekene

V 20

9:30 Zwemgroep dolfijnen &
vlinderklas

14:00 Kickstart-project
13:00 L4 Op stap in het
stropersbos
13:10 Leesbevordering

20:00 Vergadering OC

secretaressedag
16:00 PV

14:45 Weeksluiting

Z 21
Z 22
M 23 8:45 Weekopening
D 24
W 25

L5-L6 Oriëntatieloop
13:10 Leesbevordering

8

D 26 9:00 DICOS
V 27 GEEN zwemmen
Z 28
Z 29
M 30
D1

12:00 2de individueel
oudercontact (KO & LO)
enkel voor grote klasgroepen
13:10 Leesbevordering

16:00 Individueel
oudercontact (KO & LO)
16:00 Oudercontact L6
(BaO-SO)

12:00 Typ10
14:45 Weeksluiting
VERLENGD WEEKEND
LOKALE VERLOFDAG
Dag van de arbeid

Save the date
Op 7 juni is er in de kleuterklas terug een papa-dag! We verwachten de papa’s om 12:30

