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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, 15 mei : fruitdag!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 4de en 5de leerjaar op maandag, 13 mei. Vergeet jullie
zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.

- De kleuters van juf Rein, juf Steffi en juf Femke (wijkschool) werken rond het thema ‘Cijfers en Letters’.
Op vrijdag 17 mei gaan de kleuters lettersoep maken en ze hoeven niets mee te brengen.
- Volgende week werken de kleuters van juf Angie (instap) rond het thema ‘Wat ik superleuk vind: leuke
ditjes en datjes’. Op maandag mag je kleuter iets meebrengen wat hem/haar echt typeert.
(bv. wat doe ik graag, wat lust ik graag, sport, waar ben ik fan van, wat vind ik mooi, ... alles voorzien van naam
a.u.b.)
- De kleuters van juf Annabelle (1KA) en juf Angie (1KB) werken volgende week rond het thema ‘Boerderij’.
Zij mogen knuffelboerderijdieren, plastieken boerderijdieren, tractors,… meebrengen. Ook kinderoveralls,
regenlaarsjes,… om te verkleden zijn welkom! (alles voorzien van naam a.u.b.)
-De kleuters van juf Diane (2KA) en juf Christel (2KB) werken volgende week rond het thema ‘Bijen’. Boeken,
spelletjes of knuffels zijn welkom. (naam vermelden a.u.b.) Is er misschien een imker in de buurt die ons wil
ontvangen?
- De kleuters van juf Katia (3KA) gaan de volgende weken werken rond het thema ‘Spelen met letters’.
Zij hoeven niets mee te brengen.
4. Schoolfeestnieuws!

De laatste voorbereidingen, ultieme oefensessies om de danspasjes onder de knie te
krijgen, leveringen van materialen, drank en togen,… het is duidelijk : “Deze zaterdag
is het schoolfeest!”.
Ondanks de minder goede weersvoorspellingen houden we er de moed in en willen we
zaterdag de activiteiten zoveel mogelijk in openlucht laten doorgaan! Uiteraard
voorzien we “een regenplan” mocht het echt te nat worden.
Maar … misschien toch best wat warme (regen)kledij en een paraplu voorzien!

Een prettig weekend en tot zaterdag!
Het schoolteam.

