
 

 

  

              

 

 

Activiteitenkalender leerlingen mei 2022 

ma 02  Zwemmen voor L5   

di 03  9u : klasfoto voor P1A en P2  

do 05 13u10 : K3 naar zwembad  

14u : toneel voor de tweede graad – Planeet Nivanir 

vr 06  14u : start Papaverrun voor K3 en lager 

ma 09  zwemmen voor L6  

di 10 14u20 : deelname klas L2 aan herdenking einde WO II op het kerkhof   

do 12  Sportdag voor P1A en P2 

13u10 : zwemmen voor K3  

14u : toneel ‘ ROOTS’ - totaalspektakel voor L6 

vr 13  8u45 : peuterkijkdag  

nm : laatste keer fietsen voor L3 

ma 16  zwemmen voor L5  

12u30 : leerlingenraad  

di 17  L4 op plattelandsklas t.e.m 20 mei  

vr 20  9u30 – 11u30 : K3 naar promoshow KUMA te Maldegem 

13u : L1 en L2 naar promoshow KUMA te Maldegem 

ma 23  L3 op zeeklas t.e.m woensdag 25 mei   

 VRIJAF van donderdag 26 mei t.e.m maandag 30 mei  

 

Vooruitblik naar juni 

ma 06 : Pinkstermaandag : iedereen vrijaf  

Nieuwsbrief mei  

1. Papaverrun op vrijdag 6 mei  

Vrijdag gaat de Papaverrun door. 

Alle kinderen van de derde kleuterklas t.e.m het 6e leerjaar 

zamelden voor de run geld in t.v.v. een project van Ivo en Tamara 

in Gambia. Vrijdag wordt bekend gemaakt wat het eindbedrag is en 

wordt de cheque overhandigd aan Ivo en Tamara 
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14u : start groep groen 

14u30 : start groep rood 

15u : start groep zwart  

 

Er is geen aparte run voorzien voor de ouders. 

Als je als ouder graag meeloopt met je kind, kom dan tegen het 

aanvangsuur van zijn/haar groep naar het rode hek. 

 

Iedereen is welkom om onze kinderen te komen aanmoedigen. 

Wie wil kan een drankje drinken aan de bar voor de kerk. 

 

 

2. Pensioen juf Katleen van het secretariaat            

                         

 

Op 1 mei ging juf Katleen Standaert van het secretariaat met 

pensioen. 

Ze was al langere tijd afwezig wegens ziekte. 

Ze was 40 jaar lang het vertrouwde gezicht op ons 

schoolsecretariaat en stond elke dag klaar voor iedereen. 

We willen haar oprecht bedanken en een mooi pensioen 

toewensen !  

 

3. Terugblik op ons schoolfeest 

We kijken terug op een mooi en zonnig schoolfeest ! 

Dank om te komen genieten van het optreden, dank om een 

drankje te drinken, te genieten van een stukje taart of een ijsje ! 

We maken binnenkort bekend hoeveel de opbrengst is ! 

 


