NIEUWSBRIEF APRIL
Meester Anthony
Net voor de paasvakantie nam meester Anthony afscheid van onze school. Hij besloot om zijn professionele leven een
nieuwe wending te geven en gaat aan de slag bij de gemeente waar hij op de dienst openluchtanimatie bij de afdeling vrije
tijd en cultuur voor een meerwaarde gaat zorgen.
Anthony wordt op school vervangen door juf Tamara Noë.
We wensen beiden veel succes in hun nieuwe job.

Babbelmoment
Dinsdag 17 april zijn jullie welkom in de school. Dit eens niet voor schooltijd maar wel erna. Vanaf 15.15 kunnen jullie in de eetzaal
terecht voor een glaasje.

Vrijwilligers
Martine en Geertje kwamen ons middagteam versterken. Op een enthousiaste manier zorgen zij voor een vlot verloop van het
middaggebeuren. Momenteel zoeken we dus enkel nog iemand die kan helpen bij de avondopvang. Interesse? Laat zeker weten!

Schoolfeest
Het komt dichter...
Op zaterdag 5 mei vliegen we verder! Een leuke middag met verrassende optredens, lekker eten, gekende drankjes en nog veel meer!
Kaarten kunnen via de klasleerkracht besteld worden.

Interessante data
Maandag 16/4: Integratie K3 - L1
Dinsdag 17/4: L34 - Toneel Repelsteeltje
Dinsdag 17/4: L2 - Het bos in geuren en kleuren
Dinsdag 17/4, 15.15: Babbelmoment
Vrijdag 20/4: K23 - watergewenning
Vrijdag 27/4: Zwemmen lagere school
Maandag 30/4: facultatieve vrije dag
Zaterdag 5/5: Schoolfeest
Woensdag 9/5: K123 - Mariaviering
Dinsdag 15/5: Integratie K3 - L1
Vrijdag 18/5: K23 - watergewenning
Vrijdag 18/5: Zwemmen lagere school
Zondag 27/5: Vormselviering
Dinsdag 29/5: L2 - Heksenklas
Donderdag 31/5: L6 - Fietsexamen
Vrijdag 1/6: K23 - watergewenning
Vrijdag 1/6: Zwemmen lagere school
Zondag 3/6: Eerste communie
Vrijdag 15/6: Zwemmen lagere school
Maandag 18/6: Schoolreis kleuters - De Sierk
Vrijdag 22/6: Integratie K3 - L1
Maandag 25/6: Integratie K3 - L1 - Strand
Dinsdag 26/6: Kleutervreugde
Dinsdag 26/6: Schoolreis lager
Donderdag 28/6: Overgang derde kleuter - eerste leerjaar en afscheid zesdes (in de namiddag)
Donderdag 28/6: Eucharistie

Dit is een tijdelijk programma, er kunnen wijzigingen gebeuren.

Folders
We hebben nog heel wat folders van onze school. Wie nog een interessante plaats weet om deze te leggen, laat zeker weten.

