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1. Foto’s zie website.

Bekijk zeker onze website want iedere week verschijnen er wel nieuwe foto’s.
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 20 maart : Staking! Zie meegegeven brief!
- Donderdag, 21 maart : Oog voor lekkers!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 6de leerjaar op maandag, 18 maart. Vergeet jullie zwemgerief
niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.

- De kleuters van juf Rein (wijkschool) werken volgende week rond het boek 'Anna en haar moestuintje'!
Wie thuis nog bloembollen en allerlei kleine potjes heeft mag dit maandag mee naar de school brengen.
- De kleuters van juf Ellen (instapklas) werken volgende week rond ‘Papa’. Zij hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Steffi (1KA) werken volgende week rond ‘Papa’. Zij mogen maandag een foto
meebrengen waar zij samen met hun papa opstaan.
- De kleuters van juf Angie (1KB) werken volgende week rond het thema ‘Een ei’. De kleuters hoeven niets
mee te brengen.
- Juf Diane (2KA) en haar kleuters werken volgende week ook rond ‘Papa’. Zij mogen het lievelingssnoepje
(geen koeken) van hun papa meebrengen. (een paar stuks)
- Ook juf Christel (2KB) werkt volgende week rond ‘Papa’. De kleuters mogen een grote trui (blijft heel de
week in school) van papa meebrengen. Zij mogen ook een plastieken draagtas meebrengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken de volgende 3 weken rond het boek ‘Het allermooiste ei’.
Zij mogen maandag verschillende soorten eieren meebrengen (op de niet eetbare eieren de naam van uw
kleuter zetten a.u.b.) Wie thuis grote lege eierkartons heeft (van 30 eieren) mag die meebrengen.
Ook lege eierdoosjes van 6 of 12 eieren zijn welkom.
4. Speelmateriaal speelhuisje.
Dankzij de opbrengst van de kinderfuif kan er heel wat speelmateriaal worden aangekocht voor onze
kinderen. Binnenkort hopen we hiervan een mooie foto te publiceren in onze nieuwsbrief en op onze website.
Alvast hartelijk dank aan onze actieve ouderraad.
5. Uitnodiging gezinsviering.
Pastorale eenheid Elia
Parochiekern Sint-Lenaarts

GEZINSVIERING
“Naamopgave vormelingen”
24 maart 2019
Kom meevieren, jong en oud van harte welkom!
Plaats: kerk (Veerle)
Tijdstip: 9:30u

6. Vastenbezinning.
Goed om weten: voor wie deze vastentijd eens extra wil stil staan bij: ‘wat is vasten voor mij’.
Daarom organiseert WELIG (werkgroep liturgie en gebed) voor iedereen uit onze Pastorale Eenheid, op
maandag 25 maart 2019 om 20u in de kerk van Lochtenberg, Sint Job, een vastenbezinning met als
thema:‘Mens, waar ben je?’(Gen.3,9) Als rode draad doorheen de bezinning nemen we het hongerdoek
van een Duitse kunstenaar. In de Bijbel stelt God de vraag: "Mens, waar ben je? Het is een vraag die ons ook
vandaag uitdaagt: waarvoor en waar sta ik? Lig ik wakker van mezelf, van de medemens, van het klimaat,...?
Warm aanbevolen, om van de vasten een zinvolle tijd te maken in voorbereiding op Pasen.
7. Update afwezige leerkrachten
In onze kleuterschool zijn er nog steeds 3 leerkrachten afwezig tot (minstens) aan de paasvakantie.
Juf Hilde (instapklasje) wordt op dit ogenblik vervangen door juf Ellen. Juf Annabelle (1KA) wordt nog
steeds vervangen door juf Steffi en juf Lief (kleuterturnen/ambulante leerkracht) wordt halftijds
vervangen door juf Wendy. Voor de andere openstaande uren is er nog geen vervanging gevonden.
In de lagere school is juf Katty (5de lj.) afwezig tot aan de paasvakantie. Haar vervanging is, door het
lerarentekort, intern opgelost. Zij wordt vervangen door meester Joeri en juf Kelly.
8. Nieuwe schoolborden
In het zesde leerjaar van meester Niels werd er tijdens de krokusvakantie een hypermodern schoolbord
geplaatst. Het gaat over de nieuwste generatie touchscreens (ctouch). Ook in het vierde leerjaar en beide
derde leerjaren zullen er de volgende weken zulke borden worden geïnstalleerd. Alles bij elkaar gaat het over
een investering van bijna € 15 000. Hiermee willen we als school verder investeren in de toekomst van uw
kinderen en ervoor zorgen dat ze op onze school op de meest moderne manier onderwijs krijgen!

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

