NIEUWSBRIEF
mei 2019

SCHOOLFEEST
Jullie zijn van harte
welkom op ons jaarlijkse
schoolfeest, dat dit jaar
als thema heeft:
‘Kompassie met de
aarde’.
Stilaan begint het
oefenen voor het
optreden, wordt er
begonnen aan de
nodige decoratie en is
men volop aan het
nadenken over de rode
draad om er een mooi
geheel van te maken.
We hopen dat we die
dag weer een grote
groep van toeschouwers
mogen verwelkomen en
dat we kunnen optreden
onder een stralende zon.
Tegen 25 mei mag u nog
een bijkomend
nieuwsbriefje
verwachten, met daarop
de praktische punten om
van ons schoolfeest
weer een mooi geheel te
maken.

TOMBOLA
Onze leerlingen van het 6de leerjaar zijn reeds op ronde om lotjes te verkopen van onze jaarlijkse tombola.
Hopelijk zijn ze ook bij u langs geweest.
De uitslag van de loting komt na het schoolfeest op de site van de school en ook de oudsten van elk gezin
krijgen een lijst mee naar huis. De prijzen kunnen in de school afgehaald worden tot einde juni.
Alvast bedankt voor de steun aan onze school!

PROFICIAT
aan al de leerlingen die hun Eerste Communie of hun Vormsel doen.
Wij hopen dat dit voor hen en hun ouders een mooie, onvergetelijke dag
mag zijn.
Vanaf dit schooljaar gaat de voorbereiding van de Eerste Communie, net
zoals deze van het Vormsel, niet meer door in de school. Een ijverige
werkgroep van vrijwillige mensen neemt het heft in handen om er een toffe dag van te maken.
Alvast bedankt aan al deze mensen.
STUDIETOELAGE
Elk jaar maken we jullie er op attent dat men een studietoelage kan aanvragen.
Dit voor schoolgaande kinderen vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool.
We merken dat niet veel ouders hierop ingaan. Mogen wij jullie aanraden om dit eens te bekijken, want je
komt vlugger in aanmerking dan je denkt.

VERKEER
In de school wordt er heel wat gewerkt rond verkeer.
Zo oefenen onze 5-jarige kleuters voor een bronzen medaille van het voetgangersbrevet
en onze leerlingen van het 2de leerjaar gaan voor een zilveren
medaille. De leerlingen van het 4de leerjaar legden hun
voetgangersexamen reeds af en gingen voor een gouden
medaille.
In juni dienen onze 6de klassers ook hun fietsexamen nog af te leggen.
We vinden het zeer belangrijk om onze kinderen vaardig te maken in het verkeer.
Daarom wensen we hen veel succes bij het afleggen van de verschillende proeven.

BELANGRIJKE DATA
Noteer alvast in jullie agenda:
* 07/05: onze 4- en 5-jarige kleuters gaan een dagje spelen in De Kloek in Grobbendonk
* 08/05: facultatieve verlofdag
* 16/05: de leerlingen van het 4de leerjaar gaan een bezoekje brengen aan het ziekenhuis
* 25/05: ons jaarlijkse schoolfeest
* 28/05: 3de leerjaar brengt een bezoek aan het Berkenhof - Tropical Zoo
* 29/05: drempeldag nieuwe kleuters van 3 juni 2019
* 30/05: vrijaf (Hemelvaartsdag)
* 31/05: vrijaf (brugdag)
FAMILIENIEUWS
Droevig nieuws was er bij de fam. Henriquez. Jady (6A), Faith (3B) en Skye (1B) dienden afscheid te nemen
van hun tante.
Ook de grootmoeder van juf Tine is overleden.
Wij bieden aan beide families onze christelijke deelneming aan.
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