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1. Pasen komt in zicht

Na een relatief lang tweede trimester is de paasvakantie eindelijk aangebroken. Veertien dagen de
batterijtjes weer opladen en links en rechts een paaseitje snoepen om vol goede moed het laatste
trimester aan te vatten. Een trimester dat bol staat van allerlei activiteiten en festiviteiten. (vormsel,
eerste communie, schoolfeest, schoolreizen, fietsdriedaagse en zeeklassen, processie, …)
Vorige woensdag hebben de kinderen van de lagere school hun beste beentje voorgezet tijdens de
sponsortocht ten voordele van Broederlijk Delen… De opbrengst? Maar liefst €
iedereen voor zoveel solidariteit!

1908,43! Dank aan

2. Foto’s zie website.

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

- Woensdag, 24 april : fruitdag!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 6de leerjaar op maandag, 29 april. Vergeet jullie zwemgerief
niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur naar Hoogstraten.
4. Nieuws van de leerkrachten.

- De kleuters van juf Rein (wijkschool) werken na de vakantie rond het thema ‘Lente- Nieuw Leven’!
Boeken en spelletjes rond dit thema zijn welkom.( naam vermelden a.u.b.)
- Juf Ellen (instapklas) en haar kleuters verwelkomen de nieuwe instappertjes in haar klas.
- Na de paasvakantie start juf Annabelle (1KA) weer in haar klas. Ze werkt een weekje themaloos.
- Wat het volgende thema zal zijn voor de kleuters van juf Angie (1KB) is (ook voor juf Angie) nog een
verrassing. Jullie zullen na de vakantie via een apart briefje op de hoogte worden gebracht alsook of jullie
kleuters voor dat thema iets moeten meebrengen. Wat ze alvast wel mogen meebrengen is een foto over hun
vakantie. De kleuters vonden dit vorige keer heel leuk om dit met bv. foto's aan elkaar te tonen!
- De kleuters van juf Diane (2KA) en juf Christel (2KB) werken na de vakantie rond ‘Dino’s’. De kleuters
mogen materiaal (boeken, spelletjes, speelgoed dino’s,….) i.v.m. dit thema meebrengen. (naam vermelden
a.u.b.)
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken na de paasvakantie rond het thema ‘Spelen met cijfers’.
Zij mogen op dinsdag na de vakantie 15 wattenschijfjes meebrengen.

Een prettige paasvakantie!
Het schoolteam.

