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Laureate Junior Journalistwedstrijd
Junior Journalist is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en
vindt elk jaar plaats in tientallen plaatselijke afdelingen van het Davidsfonds. Eind
december heeft een aantal kinderen uit het vijfde leerjaar hieraan meegedaan.
Met succes, want 2 leerlingen van onze school waren eind januari bij de
laureaten van de afdeling Turnhout. Lisa Pijls, uit klas 5A eindigde hier als eerste
met haar mooie verhaal “Talentenbos”. Dit betekende dat haar verhaal
doorstootte naar de finale op niveau van de provincie. Voorbije zondag
19/5/2019 mochten wij trots zijn op onze jeugdige schrijfster, want tijdens de
proclamatie ontving zij de hoofdprijs van haar leeftijdscategorie uit handen van
Warre Borgmans. Proficiat Lisa!
Tombola
In bijlage kunnen jullie de uitslag van de tombola vinden.
Kleuterschool
* Algemeen: Op maandag is het sportdag in onze kleuterschool. Dit wil zeggen dat de ganse
kleuterschool van klein tot groot de sportieve toer op gaan die dag. Er zullen tal van activiteiten
plaatsvinden waarbij we aanraden om de kleuters gemakkelijke schoenen en kledij aan te doen. De
juffen hebben er alvast zin in, hopelijk onze kleuters ook!
* Nijntjesklas: Op maandag is het sportdag in onze kleuterschool. Op woensdag is het pedagogische
studiedag en een vrije dag voor onze kleuters.
* Vosjes-, Beren-, & Egeltjesklas: Op maandag is het sportdag in onze kleuterschool. Op woensdag is
het pedagogische studiedag en een vrije dag voor onze kleuters.
* Muizen- & Eendjesklas: We sluiten deze week ons thema “Op de boerderij” af. Iedereen heeft
genoten van onze uitstap naar de boerderij en hiervoor willen we onze chauffeurs ook nog eens extra
bedanken. Mede dankzij jullie zijn deze leuke uitstappen mogelijk!
Maandag is het sportdag voor de hele kleuterschool. Die dag zullen we allerlei leuke, sportieve
activiteiten doen. Voorzie aangepaste kledij. Dinsdag vieren we de jarigen van de maand met lekkere
popcorn! Woensdag is het pedagogische studiedag en een vrije dag voor onze kleuters.
* Kikker- & Varkentjesklas: Volgende week is het maar een kort weekje. Op maandag hebben we
sportdag. Dus smeer die beentjes maar in voor een heel dagje sport en spel. Op dinsdag gaan we in
de Varkentjesklas nog verder met het thema “Het letterwinkeltje”. In de Kikkerklas gaan we hiermee
starten om er de week daarna mee in te vliegen.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Maandag beginnen we met het thema “Genesteld” in de klas. We willen in de klas een
warm nest creëren. Daarvoor hebben we een dekentje nodig. Op het einde van de volgende week
brengen de kinderen het mee terug naar huis.
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* 4de leerjaar: Maandag 3 juni gaan we met de klas onze fiets controleren of deze volledig in orde is.
Je plaatst de fiets op het grasveld naast de kleuterspeelplaats ofwel in de fietsenloods van onze school.
Begin juni zullen we onder begeleiding van de stadsdiensten, verkeersles krijgen in het Stadspark. Zorg
dat je fiets volledig in orde is en breng ook je fietshelm en fluo-hesje mee! We zullen dan wel pas rond
15.50 uur op school zijn. Voor klas 4A gaat dit door op vrijdag 7 juni, voor klas 4B op dinsdag 11 juni en
klas 4C is dinsdag 4 juni aan de beurt. De verkeerslessen gaan telkens door in de namiddag.
Vrijdag 14 juni gaan we op school onze fiets eens grondig poetsen. Breng een zachte spons en enkele
oude vodden mee!
Agenda
* 27 mei 2019: Sportdag KS
* 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
* 3 juni 2019: Instapdag
* 4 juni 2019: Zwemmen 2de lj.
* 5 juni 2019: Dankdag Helpende Handen
* 10 juni 2019: Vrije dag – Pinkstermaandag
* 11 juni 2019: Zwemmen 2de lj. // Schoolreis kleuterschool
* 17 juni 2019: Geen avondstudie – PV
* 18 juni 2019: Zwemmen 2de lj.
* 19 juni 2019: Afscheidsfeest 3de KK – 10.00 uur
* 21 juni 2019: Schoolreizen lagere school
* 25 juni 2019: Zwemmen 2de lj. // Sportdag LS
* 26 juni 2019: Afscheidsreceptie 6de lj. – 19.30 uur
* 28 juni 2019: Rapport 4 // Laatste schooldag – einde school om 11.40 uur

