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Kleuterschool
* Algemeen: Joepie! Op woensdag 22 mei komt theater Bizzar naar onze kleuterschool.
Zij brengen de voorstelling “S(n)orry”, voor al onze kleuters.
Voor de module ‘Spelen’ is juf Nadine nog op zoek naar lege tubes tandpasta en lege busjes
shampoo/douchezeep (uitgespoeld). Een kam en/of borstel die niet meer gebruikt worden, zijn ook
welkom. Deze mag je dan afgeven in de Knabbel (refter kleuters). Alvast bedankt.
* Nijntjesklas: Volgende week gaan we weer volop experimenteren tijdens het thema “Gaatjes”. Onze
kleuters zullen op allerlei manieren verschillende materialen.
* Vosjes-, Beren-, & Egeltjesklas: Volgende week zetten we ons thema “Piraten en prinsessen” verder
en sluiten we af met een feest. Je kleuter mag op vrijdag 24 mei verkleed als piraat of prins(es) naar
school komen. De verkleedkleren die reeds meegebracht werden naar de klas, worden voor vrijdag
weer mee terug naar huis gegeven.
* Muizen- & Eendjesklas: Volgende week werken we nog verder rond het thema “De boerderij”.
Op vrijdag 24 mei voorspellen ze (tot nu toe) mooi weer en ondertussen verzamelden wij voldoende
chauffeurs. We wachten volgende week het weer nog af en laten op woensdag 22 mei via brief weten
of de uitstap kan doorgaan. De chauffeurs krijgen die dag ook een brief mee met de nodige info.
* Kikkerklas: Ook volgende week blijft juf Ine bij ons in de klas. Het thema blijft “Een mooiere
waterwereld”. Nu gaan we de handen uit de mouwen steken en proberen om mee te werken aan een
oplossing voor het grote probleem van plastic soep in onze zee.
* Varkentjesklas: Volgende week stappen we binnen in 'het letterwinkeltje' van opa Brom, een prachtig
verhaal over kleine en grote letters. Onze winkel in de klas gaan we omtoveren in ons eigen
letterwinkeltje, maar natuurlijk gaan we ook doen wat je moet doen met letters: woordjes maken!
Lagere school
* Bedevaart: Woensdag 22 mei houden we onze jaarlijkse bedevaart naar de kerk van Vosselaar. We
leggen deze afstand te voet af, dus zorg voor goede schoenen en eventueel regenkledij bij minder
goed weer. Die dag hebben we geen boekentas nodig.
De misviering start rond 10.15 uur in de kerk van Vosselaar en staat in het teken van Maria. We nodigen
dan ook graag alle mama’s en oma’s uit om met ons mee te komen vieren! De leerlingen die willen
mogen bloemen meenemen om bij het Mariabeeld te plaatsen. Vrijwillige bijdrage voor de kaars
binnenbrengen tegen 22 mei.
* 2de leerjaar: Op donderdag 23 mei leggen onze leerlingen het voetgangersexamen af. Onder het
toeziend oog van een agent, stadswachten en ouders leggen zij een parcours af in de buurt van onze
school. Daarbij worden zij beoordeeld op hun deelname in het verkeer. Wij hopen dat iedereen het
diploma kan behalen en danken hierbij ook alvast de ouders die ons komen helpen!
* 3de leerjaar: Volgende week vrijdag 24 mei, gaan we naar jaarlijkse gewoonte op bezoek in het
boshuisje te Ravels. Onder begeleiding van een ervaren gids gaan we op zoek naar kruiden in het bos.
Een aantal van deze kruiden worden nadien door onze kinderen verwerkt in een lekker deeg.
De pannenkoeken die zij zelf mogen bakken, zullen een fijn orgelpunt zijn van een onvergetelijke dag!
* 4de leerjaar: Donderdag 23 mei nemen we deel aan het voetgangersexamen in de omgeving van
onze school. We hebben hier samen met de juf al goed voor geoefend en het komt dus helemaal in
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orde! Voor meer uitleg zie de begeleidende brief en folder die de leerlingen vandaag mee naar huis
kregen. Vanaf maandag tot en met donderdag is het aangewezen dat de leerlingen elke dag een
fluohesje bijhebben. Veel succes allemaal!
Agenda
* 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

