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Activiteitenkalender mei 2021

ma 03
di 04
do 06
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zwemmen voor L5 en L6
rapport persoonsgebonden ontwikkeling mee naar huis.
(lager)
13u : zwemmen voor K3
Koekjes en chocoladepakketten worden uitgedeeld
L5 op daguitstap naar Poperinge – Outside
Moederdag
zwemmen voor L5 en L6
O.L.H. Hemelvaart : geen school
brugdag : geen school
facultatieve verlofdag : geen school
13u : zwemmen voor K3
sportdag voor L1A +L1B+ L3A
12u30 : kinderkoor
Pinkstermaandag : geen school
L4 op plattelandsklas t.e.m 28 mei
ganse dag CLB – consult voor L6 (dag1)
13u15 : zwemmen voor K3
sportdag voor L2 en L3B
ganse dag CLB – consult voor L6 (dag 2 )
zwemmen voor L5 en L6

Vooruitblik naar juni
ma 31 16 – 20u : oudercontacten kleuter
di 01

16u – 18u : oudercontacten kleuter

ma 07

facultatieve verlofdag : geen school

Nieuwsbrief mei

1. Turnschoenen
Voor de turnlessen voorzien we graag een apart paar sportschoenen.
Wil uw kind een paar apart sportschoenen/turnpantoffels meegeven voor de
turnles.
2. Vieren verjaardagen : reminder
We vieren graag de verjaardag van de kinderen in de klas.
We vragen om een voorverpakt koekje mee te geven of stukje fruit.
Geen cadeaus, taarten, ijs of snoep.

3. Vieren moederdag
Op zondag 9 mei vieren we moederdag.
Binnen het team zijn we tot volgende afspraken gekomen :
Elk kind maakt een geschenk voor zijn/haar mama.
Zijn er in het gezin twee mama’s dan worden er twee attenties gemaakt.
Is mama overleden, dan wordt een attentie gemaakt voor op de afscheidsplek.
We voorzien geen geschenk voor de plusmama. Mochten er vragen of
bezorgdheden zijn, aarzel niet om de directie te contacteren.

4. Op tijd naar school komen
Graag starten we de klaswerking op om 8u30. Mogen we vragen uw kind op
tijd op school af te zetten ? Dank alvast voor de medewerking

5. Actie ouderraad ; jullie kochten massaal koekjes en chocolade
De pakketten worden uitgedeeld op donderdag 6 mei.

6. Proclamaties einde schooljaar
Op het einde van het schooljaar voorzien we een proclamatie voor :
- de derde kleuterklas : op 25 juni in de namiddag
- het zesde leerjaar : op 24 juni – ’ s avonds
We wachten op verdere richtlijnen hiervoor.

7. Help je mee zaadzakjes en zaadpotjes sparen ?
In bepaalde warenhuizen worden zakjes/potjes bedeeld met zaden.
Voor het moestuinproject van de derde kleuterklas eerste leerjaar kunnen we
dit goed gebruiken. Geef dit gerust mee naar de klas ! Dank

