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FEEST!
Zondag staat de school op stelten: spelletjes, prijsjes, gezellige babbels, optredens, een reuzegroot
springkasteel, lekkere dessertjes, cocktails, frietjes... je vindt ze allemaal terug op onze school!
Wie staat wanneer op het podium? Hier het overzicht:
* 1ste show start 13.15 uur: Beren-, Vosjes-, Nijntjes-, Egeltjes-, Muizen- & Eendjesklas
* 2de show start 14.30 uur: 3A, 4B, Kikkerklas, 1C, 5C, 1A & 5B
* 3de show start 16.00 uur: 2A, Varkentjesklas, 4A, 5A, 3B, 1B, 4C & 2B
De optredens gaan door in de sporthal van de lagere school. We vragen iedereen om voor de aanvang
van het optreden plaats te nemen in de sporthal. Wanneer de show gestart is, is het spijtig genoeg niet
meer mogelijk om de sporthal binnen te komen. Dit om de optredens niet te storen. Pas wanneer de
show is afgelopen, mag iedereen de zaal verlaten. Tussen de verschillende shows wordt de sporthal
gesloten. Het is dus niet mogelijk om te blijven zitten tot de volgende show begint. We danken
iedereen nu al graag voor het begrip!
Wat fijn dat jullie massaal de affiches van ons schoolfeest aan jullie raam hebben opgehangen! Op
vrijdag voor het schoolfeest beloonden we hiervoor telkens een gezin. Een onschuldige hand trok
telkens een naam uit ons leerlingenbestand, we controleerden en we zagen dat het goed was! De
winnaars zijn: Len & Isolde Gabriels, Safiya & Naïma Bashirova en Kaat & Lowie Kinschots!
Zij kregen een cadeaubon van Utopolis. Proficiat!
Nog zin om een dessert te maken en cadeau te geven aan onze dessertenbar op zondag? Alle
desserten kunnen naar school gebracht worden tussen 12.30 uur en 13.00 uur. Het dessertenbuffet
gaat door in de Rollebol, de kleuterturnzaal van onze school. Bedankt!

Tombola
Ondertussen is de tombola afgelopen en onze leerlingen hebben voor meer dan 8000 euro lootjes
verkocht. Het speeltoestel voor de kleuters kan daardoor zonder problemen worden aangekocht.
Voor deze uitzonderlijke verkoopprestatie hebben volgende leerlingen minstens 20 boekjes verkocht:
Matteo Massaer, Jack Breckpot, Ben Van Nooten, Eline Houben, Milan Vanherck, Mateo Tauwenberg,
Mattijs van Spaendonck, Thomas Vermeijen, Justine Middernacht, Mette-Marie Dierckx, Kato
Vermeijen, Niels Houben, Hannah Dierckx, Alexander Koppert en Ruben Willems.
Anton van Spaendonck verkocht zelfs 43 boekjes!
We hebben ook een absolute topverkoper: Amatus Boone verkocht maar liefst 135 boekjes! D A N K U!
Van harte een dikke proficiat! Als beloning voor hun inzet mogen ze met de directeur op woensdag 15
mei frietjes gaan eten op het groot college!
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Kleuterschool
* Nijntjesklas: Het schoolfeest staat voor de deur. Nog enkele nachtjes slapen en dan is het zover. Mag
ik jullie er even aan herinneren dat onze jongens op zondag in (jeans)short en gekleurd T-shirt komen?
Onze meisjes dragen een wit T-shirt en krijgen van de juf een rokje dat ze zullen dragen tijdens het
optreden.
Op zondag worden onze kleuters verwacht om 13.10 uur in één van de kleedkamers van de sporthal,
het optreden start om 13.15 uur. De kleuters gaan na hun eigen optreden naar de klas met de juf en
worden daar opgehaald als de hele show voorbij is. Tijdens het optreden blijft iedereen in de sporthal.
* Vosjesklas: Aanstaande zondag vieren we ons schoolfeest. Om alles vlot te laten verlopen, volgen hier
enkele afspraakjes. We verzamelen met onze kleuters om 13.10 uur in de kleedkamer van de sporthal
van de lagere school. Ze krijgen daar een sombrero en Mexicaanse poncho om mee op te treden.
Onze kleuters moeten niets specifieks aandoen, maar voorzie gemakkelijke kledij. Na de optredens,
kan u uw kleuter ophalen in onze eigen klas.
Berenklas: Om 13.00 uur worden de kleuters verwacht in de eerste kleedkamer van de sporthal van de
lagere school. Na alle optredens kunnen de kleuters afgehaald worden in onze klas. Vergeet geen petje
op te zetten! Alle afspraken kan je nalezen in de brief die donderdag is meegegeven.
Egeltjesklas: Zondag is het zover, dan vieren we feest op onze school. Om dat vlot te laten verlopen,
zou ik het volgende willen vragen:
Je mag je kleuter zondag om 13.10 uur naar de sporthal van de lagere school brengen in zwarte
T-shirt en zwarte broek.
Na alle optredens kan je je kleuter in onze klas terug ophalen en indien je dit wenst omkleden.
Tijdens de voorstelling kan je de zaal niet verlaten.
Volgende week houden we een thema-loze week.
* Muizen- & Eendjesklas: Joepie! Zondag is het eindelijk zover… Collegefeest!
Voor het Collegefeest mogen onze kleuters in hun afgesproken kledij naar school komen.
Om 13.05 uur worden zij verwacht in de Muizenklas/Eendjesklas. Na de optredens kunnen onze
kleuters in de kleedkamers van de sporthal afgehaald worden.
Volgende week houden we een echte “mama-week”. Deze keer is het de beurt aan de mama’s om iets
leuks te komen doen in onze klas. Onze kleuters kijken er alvast naar uit!
* Kikker- & Varkentjesklas: Laatste richtlijnen voor het schoolfeest:
•
De kleuters van de Kikkerklas worden zondag om 14.10 uur in de klas verwacht, zij treden op
tijdens de voorstelling van 14.30 uur.
•
De kleuters van de Varkentjesklas worden om 15.40 uur in de klas verwacht, zij treden op tijdens
de voorstelling van 16.00 uur.
Het ophalen gebeurt voor beide klassen na de voorstelling aan de kleedkamer van de sporthal.
Maandag starten we dan met het thema “Bijen”. Om het bijenvolkje eens wat van naderbij te kunnen
bekijken, trekken we naar de stadsboerderij. Een imker gaat ons daar alles over vertellen. Op dinsdag
gaan de kleuters van de Kikkerklas, op donderdag de kleuters van de Varkentjesklas. 's Morgens
vertrekken we te voet, met boterhammen, drinken, fruit en koek in een stevige rugzak. Voor de
veiligheid verwachten we dat al onze kleuters een fluo-vestje dragen en goede stapschoenen. Om
15.00 uur komen we terug naar school met auto’s. Hiervoor willen we nog een dringende oproep doen.
De lijst hiervoor hangt uit aan de rode deur van onze gang.
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Lagere school
* 1ste leerjaar: Vanaf volgende week leren we tijdens de werolessen over planten en tuinieren. We
gaan zelf ook aan de slag. Kijk goed op het briefje in de postkaft en geef het nodige materiaal mee
met je kapoen. Dankjewel!
* 3de leerjaar: Volgende week start ons fietsproject! Vergeet je fiets dinsdag niet mee te nemen. We
zetten de fietsen dinsdagmorgen op de weide naast de kleuterspeelplaats. Zorg dat je fiets helemaal in
orde is! Vergeet je helm en fluohesje niet!
Agenda
* 5 mei 2019: Collegefeest BSA – ASO
* 7 mei 2019: Zwemmen 2de lj.
* 13 mei 2019: Geen avondstudie – PV
* 14 mei 2019: Zwemmen 2de lj. // Fietsexamen 6A & 6C
* 15 mei 2019: Fietsexamen 6B // Vergadering Ouderraad 20.00 uur
* 21 mei 2019: Zwemmen 2de lj.
* 22 mei 2019: Bedevaart Vosselaar 4de lj.
* 23 mei 2019: Kijkdag instappers 9.00 uur // Oudercontacten instap, 1KK & 2 KK
* 28 mei 2019: Zwemmen 2de lj. // Oudercontacten 1KK & 2 KK
* 29 mei 2019: Vrije dag voor de leerlingen – pedagogische studiedag
* 30-31 mei 2019: Vrije dagen - Hemelvaartsdag + brugdag

