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Weekkalender
Maandag
10/06

Dinsdag
11/06
Namiddag
Instappers en
hun ouders/verzorgers

Pinkstermaandag
VERLOF

Kijkuur
Op de eerste dag na de grote vakantie 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 maandag 2 september zullen
bereikt hebben, nodigen we daarom uit om 13.30 u, om 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 2 september zijn deze kinderen zeer welkom in deze 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: identiteitskaart, uittreksel uit de geboorteakte of paspoort van uw
kind of trouwboekje of een paspoort van de ouder(s) waarin het kind
vermeld staat.
Vergadering ouderraad
Molenbaan 1 bus 1 om 20 u.

Woensdag
12/06
K1+2
K2
K3A+K3B

Culturele Voorstelling ‘Nieuwsgierige Neus’
Deze voorstelling gaat door in de aula van het Cultureel Centrum
Baarle en wordt verzorgd door ‘Philharmonie Zuid Nederland’ en is bestemd voor de kleuters van klas juf Caroline D, Klas Juf Nicole-Juf
Charlien/juf Els-juf Charlien/juf Dorien-juf Laura.

Donderdag
13/06
Voormiddag
3B
Namiddag
3A
6A
Vrijdag
14/06
4A+4B

15.30u-18u

Bezoek melkveebedrijf 'De Gelsche Heide'.
In het kader van de lessen wereldoriëntatie brengen onze leerlingen
een bezoek aan dit melkveebedrijf.
Deze enthousiaste melkveehouders stellen hun boerderij open. Zij bieden de kans aan de leerlingen om de koeien en kalfjes te bezoeken, de
stallen, het melkhuis, te ontdekken wat er met de melk gebeurt...
Bezoek aan KBC
Pretbad
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

Vrijwilligersfeest
Wij willen iedereen bedanken die tijdens het voorbije schooljaar een
handje heeft toegestoken. Wij trakteren met een stukje taart en een
kopje koffie of thee.
Wij zorgen voor toezicht op de speelplaats zodat jullie kinderen naar
hartenlust kunnen spelen.

