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FEEST!
Joepie, nog één week!
We kunnen ondertussen echt aftellen naar het Collegefeest. De laatste voorbereidingen worden
getroffen en er wordt nog stevig geoefend op de circusacts en- dansjes. Zo kan het een echte show
worden! Breng dus zeker je oma's & opa's, tantes & nonkels, vrienden... mee!
Het wordt een spetterend feest!
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Voor het Collegefeest zijn de kleuters van de Instapklasjes nog op zoek naar
Bumbapakken en/of -mutsen. Indien iemand ons hiermee kan helpen, zouden we dit superleuk vinden.
Je mag dit volgende week meebrengen naar de klas. De klasjuf bezorgt het dan aan juf Caroline en juf
Inne. Schrijf zeker overal je naam op. Na het Collegefeest bezorgen we dit terug. Alvast bedankt!
* Vosjes- & Eendjesklas: Deze week zijn we begonnen aan de Moederdagcadeautjes. Wat hebben we
al hard gewerkt om voor onze mama's een mooi cadeau te maken. Ook hebben we al goed geoefend
voor het Collegefeest. Dinsdag zijn we gaan kijken naar Tik Tak, gespeeld door juf Isaura. Donderdag
hebben we de verjaardagen van de maand april gevierd en konden we smullen van wafels met
slagroom. Het was buiten lekker warm dus hebben we ze gezellig buiten opgegeten. Vrijdag zijn we
naar het bos geweest en hebben we weer veel steentjes en stokjes verzameld. Volgende week werken
we nog verder rond het thema ‘Lente’.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: We maakten de afgelopen week een cadeautje voor Moederdag. Hier kunnen
we natuurlijk niet al teveel over vertellen want dit moet nog een geheimpje blijven. Op vraag van onze
Egeltjes verhuisden we de poppenkamer naar een andere hoek zodat we gemakkelijker kunnen
picknicken. We oefenden deze week ook op onze circusacts voor het Collegefeest. Op vrijdag genoten
we van een wandeling door het bos.
* Muizen- & Berenklas: In onze klas maken we kennis met het boerderijleven! Op de boerderij wonen er
verschillende dieren. Maar die wonen daar niet voor niets… De kleuters ontdekken welk voedsel van de
boerderij komt en hoe het leven op de boerderij eruitziet. Er valt weer veel te ontdekken! Binnenkort
vieren we al onze lieve mama’s, deze week werkten we nog hard aan ons cadeautje… Ons schoolfeest
komt al weer een beetje dichterbij. We bereiden ons volop voor: oefenen ons dansjes, knutselen voor
ons optreden… Vrijdag houden we nog een echte generale repetitie. Spannend!
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen woensdag zijn we op uitstap geweest naar het
brandweermuseum in Weelde. Wat was dat leuk! We mochten meerijden in een brandweerauto, we
mochten blussen, ons juf 'aankleden' met een echt brandweerpak en nog zoveel meer. De foto's
hiervan kan je binnenkort op de website bekijken. Heel veel dank aan de mensen van het
brandweermuseum en aan de ouders/grootouders die ons konden vervoeren!
En... we gaan weer op stap! Volgende week starten we met het thema ‘Bijen’ en gaan we bij de imker
van de Stadsboerderij op bezoek.
Maandag gaat de Varkentjesklas er een daguitstap van maken, dinsdag de Kikkerklas. We brengen
onze rugzak mee zoals gewoonlijk met fruit, koek, boterhammen en drinkfles. Onze drinkfles moeten
we niet volledig vullen (net genoeg voor onderweg), want we gaan te voet en dan moeten we geen
overtollig gewicht meesleuren. Op de boerderij kunnen we deze zeker bijvullen.
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Lagere school
* 6de leerjaar: Onze zesdeklassers hebben volgende week hun fietsexamen door de stad Turnhout.
Spannend! Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze leerlingen veilig en vlot door de stad kunnen
fietsen.
Welke voorbereidingen kunt u nog treffen?
- Controleer of de fiets in orde is.
- Ga de route een keertje fietsen of bekijk de PPT met de route en aandachtspunten op
deze link.
We wensen iedereen veel succes!
Agenda
* 2 mei 2022: Geen avondstudie – PV
* 3 mei 2022: Zwemmen 3de lj.
* 8 mei 2022: Collegefeest
* 10 mei 2022: Zwemmen 3de lj.
* 11 mei 2022: Vrije dag voor de leerlingen - Ped. studiedag
* 17 mei 2022: Zwemmen 3de lj.
* 19 mei 2022: Oudercontacten instap, 1ste & 2de KS
* 20 mei 2022: Kijkdag instappers
* 24 mei 2022: Oudercontacten instap, 1ste & 2de KS // Zwemmen 3de lj.
* 25 mei 2022: Bedevaart
* 26 – 27 mei 2022: Vrije dagen - Hemelvaartsdag – brugdag
* 30 mei 2022: Instapdag

