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Nieuwsbrief week 25 
 
Varia 

 

ZATERDAG 23 JUNI 2018  -  10 tot 12 uur  

Extra kijkdag in de kleuterschool voor NIEUWE KINDEREN en hun ouders. 

Vertel het verder! 

 

Beste ouders, 

 

✓ De plannen voor de bouw van onze school zijn momenteel stilgelegd. Het schoolbestuur heeft ervoor 

gekozen om niet meer samen te werken met de huidige architect. Dat contract is ondertussen 

opgezegd.  Daardoor zullen ook de kleuters volgend jaar hun klasjes gewoon kunnen behouden, zoals 

dit jaar.  Ze gaan dus niet verhuizen naar de Wigwam. 

 

✓ Mogen we vragen om ook de laatste weken van het schooljaar onze schoolafspraken nog na te komen 

aub, en onze schooluren te respecteren?  

Gelieve uw kinderen dus tijdig naar school te laten vertrekken. Een late aankomst is erg storend voor 

iedereen. 

 

✓ Er zijn reeds 5 vrijwillige helpers die ons willen helpen met het maken van gordijnen voor onze klassen 

(en het zijn niet alleen dames !) Wij willen hen alvast hartelijk danken! 

Nu gaan we op zoek naar stoffen voor de gordijnen.  Wie nog stoffen heeft liggen, welke jullie niet meer 

nodig hebben, mag dat altijd melden. Let wel op… onze school heeft grote ramen ! 

 

✓ Oudercontacten kleuterschool 

▪ Op maandag 18/6 en dinsdag  19/6 bij juf Christel 0KA 
▪ Op maandag 18/6, woensdag 20/6 en donderdag 21/ bij juf Karen 1KA en juf Virginie 1KB 
▪ Op dinsdag 19/6 en donderdag 21/6 bij juf Lore 2KA en juf Vera 2KB  
▪ Op dinsdag 19/6 en donderdag 21/6 bij juf Patricia/Lisa 3KA en juf Bie 3KB  

 
✓ Juf Patricia is grootmoeder geworden. Wij wensen haar,  kleinkind “Cas” en familie een dikke proficiat! 

 
✓ De oudercontacten lagere school zijn op dinsdag 26/6 en woensdag 27/6 :  
           De invulbriefjes volgen morgen of volgende week. 
 
 
 

OP ZATERDAG 23 JUNI KOMT EEN PAPA ONZE ZANDBAK AANVULLEN MET 1.000 KG WIT ZAND. 
DAT IS UITERAARD EEN  HEEL KARWEI. 

DAAROM WILLEN WE VRAGEN OF ER NOG HELPERS BEREID ZIJN OM ONS EEN HANDJE TOE TE STEKEN 
TUSSEN 10 EN 12 UUR 
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Week 25 zijn volgende activiteiten gepland: 
 

✓ Dinsdag 19/06/18  : Zwemmen voor: 1A, 1B, 2A en 2B 

 

✓ Woensdag 20 /06/18  : Voetbalinitiatie voor 2KK en 3KK op Sneppenbos 

 

✓ Vrijdag 22/06/18  : Schoolreis 1ste en 2de leerjaar naar Hulgerode 

 
Met vriendelijke groeten  
Het schoolteam 


