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NIEUWSBRIEF 
 

INSCHRIJVING KLEUTERS NIEUWE SCHOOLJAAR 

Na de paasvakantie, bij de aanvang van het 3de trimester, kunnen wij starten met de inschrijvingen van  
nieuwe kleuters en leerlingen voor volgend schooljaar. 
Mocht u een kleutertje of leerling kennen, die volgend schooljaar kan instappen, dan mag u ons de gegevens 
hiervan doorgeven.  

SPEELGOEDMARKT – KOFFIESTOP 

Vorige week vond, naar jaarlijkse gewoonte, onze speelgoedmarkt en koffiestop plaats.  
Tijdens de voorafgaande weken werd er weer heel wat speelgoed binnengebracht en deze verkoop had een 
opbrengst van 1.230,85 euro. 
Onze koffiestop met een plakje cake werd zeer goed bezocht en bracht dit jaar 319,76 euro op. Dit bedrag 
willen we graag storten aan de organisatie van Broederlijk Delen. 
Bedankt aan alle leerlingen en vrijwilligers die op één of andere manier hun steentje hebben bijgedragen! 
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 LEERJAAR 

In het 2de leerjaar mochten we juf Sofie opnieuw ontvangen. Omdat zij ervoor gekozen heeft om de rest van 
het schooljaar halftijds te werken, blijft ook de andere juf Sofie nog als halftijdse leerkracht.   

ROKEN AAN DE SCHOOLPOORT 

Beste ouders, mogen wij vragen om aan de schoolpoort niet te roken in het bijzijn van kinderen! Regelmatig 
zien wij dat hier gerookt wordt en vinden wij ook peuken op de grond. We hebben graag een schoolomgeving 
waar niet roken de norm is! 

FAMILIENIEUWS 

Heuglijk nieuws was er bij Vince Sips (K+), hij werd in de maand maart grote broer van een zusje Jade. 
Ook in de familie van Jarne (K4), Ferre (2B) en Amber Hermans (4B) was er blij nieuws met de geboorte van 
een broertje Sterre. 
 
In de maand maart werd er bij verschillende families afscheid genomen.  
Bij Liene (3A) en Lore Michiels (6A) werd er afscheid genomen van hun overgrootmoeder, tevens de 
grootmoeder van juf Vicky. 
Bij de familie van Kaat De Visscher (6B) werd er afscheid genomen van haar grootvader. 
Ook juf Catryn (onze vorige kinderverzorgster) diende afscheid te nemen en dit van haar man. 
Aan al deze families bieden wij onze christelijke deelneming aan. 

BELANGRIJKE DATA 

Noteer alvast in jullie agenda: 
 * 03/04 drempeldag nieuwe kleuters van 23 april 2019 
 * 21/04 paasgezinsviering St.-Willibrorduskerk Rijkevorsel om 11 uur 
 * 08/05 verlofdag 
 * 25/05 ons jaarlijkse schoolfeest 
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