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't Schoolfeest was een groot succes!
Ik denk dat we wel mogen spreken van een 'topeditie'.
De weergoden waren ons gunstig gezind. Kleuters, leerlingen van de
lagere school, oud-leerlingen, hun ouders/verzorgers en vele andere
belangstellenden zorgden voor heel veel bezoekers en een leuke sfeer.
Onze ouderraad heeft weer schitterend werk geleverd... Van harte
dank!
Ook de organisatoren van de gevarieerde quiz op vrijdagavond, alle
sponsors, onze leerkrachten en vele andere helpende handen willen
we uitdrukkelijk danken.
Tot slot... dank en een dikke proficiat voor de sterren op het podium!
Door de inzet en het enthousiasme van velen werd ons schoolfeest uiteindelijk een 'echt' feest!

Vrijwilligersfeest op vrijdag 14 juni van 15.30 tot 18 u in refter
van onze school.
Ben je leesouder of kriebelouder of gemachtigde opzichter of heb je
een keer mee voor vervoer gezorgd of ....?
Iedereen die een steentje, groot of klein, heeft bijgedragen om onze
werking dit schooljaar te realiseren is van harte welkom. Een uitnodiging volgt nog.
Hou alvast deze datum vrij!

Weekkalender
Maandag
27/05

Plaatselijke verlofdag

Dinsdag
28/05

Medisch onderzoek van de kinderen voor wie de schoolarts tussentijdse opvolging nodig vindt.
De inhoud van dit onderzoek verschilt van kind tot kind.
De resultaten van de onderzoeken worden later bezorgd aan de ouders/verzorgers.

Instappers
en hun
ouders/
verzorgers
namiddag

Kijkuur
Op de eerste schooldag na Hemelvaart mogen weer 2,5-jarige kleuters
instappen.
De ouders/verzorgers van de kinderen die onlangs de leeftijd van 2 jaar
en 6 maanden bereikten of deze leeftijd op de eerste schooldag na Hemelvaart zullen bereikt hebben, nodigen we daarom uit om, om 13.30
u, samen met zoon of dochter een kijkje te komen nemen in de klas van
juf Karlien en juf Charlien die de jongste kleutertjes onder hun hoede
hebben. Vanaf maandag 3 juni zijn deze kinderen zeer welkom in onze
school. Wij verwachten wel dat kleuters die naar school komen zindelijk
zijn.
Tijdens dit bezoek wordt, behalve aan het kennismaken van de juf en
het (eventueel) invullen van de inschrijvingsdocumenten, ook aandacht
besteed aan de manier van werken in onze kleuterschool. Gelieve één
van volgende documenten/kaarten mee te brengen voor de inschrijving:
KIDS-ID, ISI+-kaart, identiteitskaart, uittreksel uit de geboorteakte of
paspoort van uw kind of trouwboekje of een paspoort van de ouder(s)
waarin het kind vermeld staat.

Woensdag
29/05
K0+1

Bezoek aan de ‘Veldbraakhoeve’

Donderdag
30/05

Hemelvaartsdag

Vrijdag
31/05

Vrijaf

Brugdag
Vrijaf

