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1. Niet vergeten!
- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .
- Woensdag, 5 mei : fruitdag!
- Op maandag, 3 mei gaan de leerlingen van het 1 ste leerjaar B voor de laatste keer zwemmen.
Vergeet jullie zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 in de school.
Vanaf maandag, 10 mei gaan de leerlingen van het 4 de leerjaar zwemmen.

Op donderdag, 13 mei en vrijdag, 14 mei (Ons-Heer-Hemelvaart) is de school gesloten.
Geen opvang in de school.

2. Schoolfeest 2021.
In principe had 9 mei een hele mooie dag moeten
worden… Een dag dat eindelijk alle kinderen en ouders
van onze school elkaar ongedwongen konden ontmoeten
en genieten van leuke optredens, een lekkere frisse pint,
spelletjes in de tuin, …
Jammer genoeg is dat ook nu nog altijd niet mogelijk!
Maar we willen dit jaar ons schoolfeest ook niet zomaar
afgelasten. Vandaar dat onze kinderen, én de
leerkrachten uiteraard ook, volop bezig zijn met de voorbereiding van : schoolfeest@home. Dit jaar brengen
we de schoolfeestoptredens gewoon bij jullie in de huiskamer via digitale weg. Alle optredens worden gefilmd
en op zaterdag 22 mei komen deze filmpjes online.
Verder voorzien we feestboxen, die u kan aankopen tegen een democratische prijs, zodat u kan genieten van
een hapje en een drankje bij het bekijken van het optreden. Zoals bij een “echt” schoolfeest voorzien we ook
een “speeltje” zodat de kinderen zich ook wat kunnen uitleven.
Op donderdag 20 en vrijdag 21 mei organiseren we trouwens ook, volledig coronaproef, voor onze kinderen
een minischoolfeest in de tuin van de school. Hoe dat er zal uitzien verklappen we nog niet!
In de loop van volgende week ontvangt u meer informatie over de mogelijkheid om de feestboxen te
bestellen.

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

