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Korte week, geen nieuwsbrief
Volgende week is er op maandag en dinsdag geen school. Er zal dan ook vrijdag geen
nieuwsbrief zijn. Ook de week daarna is het slechts 2 dagen school. (op woe 9 mei is
er conferentie en ook 10 en 11 mei zijn vrije dagen). De volgende nieuwsbrief mag je
dus verwachten op vrijdag 18 mei.
Foutje in vorige nieuwsbrief
Het koortje was niet van de partij op het vormsel. Ze zullen wel zingen op de Eerste
communie op 5 mei en op de dankviering van 9 juni.
Wendag op 4 mei
Op vrijdag 4 mei zet ons kleuterteam weer hun deuren open voor peuters, die kunnen
starten na Hemelvaart of op 1 september.
Eerste communie op 5 mei om 15.00
Voor de Eerste communicanten nadert hun grote dag. Deze keer dus wel met
schoolkoortje! Iedereen welkom!
Ontbijtpakketten oudercomité: zo 13 mei
Het oudercomité verkocht ondertussen al meer dan 1000 pakketten. Dat zijn er 400
meer dan vorig jaar. Met de opbrengst worden al zeker 5 tablets gekocht. Eventueel
kan er ook nog gesponsord worden in het ombouwen van de speelklas tot een
polyvalente ruimte, waar muzieklessen, dramalessen of knutsellessen kunnen
doorgaan. Bedankt aan de vele kopers en het oudercomité voor de organisatie.
Schoolfotograaf op 14 mei
Vlak na het verlengd weekend komt de schoolfotograaf. Naast de klasfoto's worden
er ook individuele foto's gemaakt. Dit jaar maken we geen pasfoto's (witte
achtergrond, niet lachen,....), tenzij je hier uitdrukkelijk om vraagt! Graag een seintje
als jullie liever (officiële) pasfoto's willen. Zoals gewoonlijk krijgen jullie de foto's mee
naar huis en beslissen jullie dan pas of je de foto's al of niet wil houden.
Juf Marijke
Vanaf volgende week start juf Marijke terug, al zal dit tot eind juni maar deeltijds zijn.
Voorlopig neemt ze enkel haar zorgtaken terug op. Meester Wouter blijft dus nog
even in het 2de leerjaar.

Weekopdrachten: Sam de verkeersslang
De volgende weken proberen we veilig en milieuvriendelijk naar school te komen. Met
fluojas, met de fiets (liefst met helm), te voet of carpoolend geniet de voorkeur, al
beseffen we natuurlijk dat dit niet voor iedereen kan.
Rij tot aan Juliaan Claerhoutstraat : nieuwe regeling
Vanaf volgende week brengen we een kleine wijziging aan. We zouden voortaan met
de rij vertrekken voor we de kinderen die afgehaald worden laten vertrekken. Nu
duurt het vaak lang voor de rij kan vertrekken en dat kan soms problemen geven voor
de kinderen die aansluitend een andere activiteit doen.
Naschoolse sportactiviteit : 5- kamp
Op 16 mei kunnen de kinderen van het 3de en 4de deelnemen aan het 5-kamp. Juf
Nele en meester Hannes zijn van de partij. Een aparte uitnodiging volgt nog!
Sportdag : 17 mei
Zowel voor het kleuter als het lager is er op do 17 mei sportdag voorzien. Meer info
volgt op een aparte brief.
Parkeren aan de school om 16.00
We krijgen regelmatig klachten van ouders omtrent het parkeergedrag. Mogen we
nog eens vragen niet te parkeren op het voetpad of op het zebrapad. Het gaat om de
veiligheid van onze kinderen. Weet ook dat je tot 16.15 de tijd hebt je kinderen af te
halen. Pas na 16.15 worden ze ingeschreven in de opvang!
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