
 
 

 

 

 



Agenda… 

 
 

04.06.2018: Oudercontact voor “instappertjes” 1ste kleuterklas 
 
06.06.2018: “Papa-doe-dag”     kleuterschool 
 
11.06.2018: Sportdag KS 
Meer info via de kleuterweetjes 
 
12.06.2018: American games in de Mixx   5de leerjaar  
Wij vertrekken om 8u40. Wij zijn dus tijdig op school. 
 
18.06.2018: “Speeltuin”     kleuterschool 
Meer info via de kleuterweetjes ! 
 
19.06.2018: Schoolraad  om 20 uur te Bergom 
Agendapunten vanuit het  oudercomité kunnen doorgegeven 
worden aan onze afgevaardigden Anne van Es en Vicky Boels. 
 
22.06.2018: Oudercomité  20 uur 

Laatste “vergadering” en afscheidsdrink ! 

 
26.06.2018: Schoolreis “Planckendael”          3de en 4de leerjaar 

26.06.2018: Megakidsfietseling             5de en 6de leerjaar 
Meer info kreeg je reeds mee via de klasleerkracht.  
Wij komen met de fiets naar school. 
 

26.06.2018: Afscheidsreceptie voor onze 6de klassers om 19.30 uur 
 

28.06.2018: Schoolreis Pennenzakkenrock          5de en 6de leerjaar 

Meer info via brief 

 
29.06.2018: Eucharistieviering om 9 uur   lagere school    
 

 

 

 



 

 

29.06.2018: Laatste schooldag 

Voor de kinderen stopt de laatste schooldag om 12.15 uur! 

Gelieve hiermee rekening te houden. 

 

In de namiddag is er mogelijkheid tot oudercontact, indien gewenst. 

Gelieve hiervoor, op voorhand zelf contact op te nemen met de 

leerkracht. 

 
 

Onze school antwoordt … 
 

 Wat een schoolfeest ! 

 

Ons schoolfeest is achter de rug. 

En het moet gezegd… we hebben veel geluk gehad met de 

weersomstandigheden.  

Ook het thema en de nummers die onze kinderen brachten, 

spraken heel veel mensen aan.  

Via deze weg wil ik dan ook alle mensen danken voor hun 

steun en aan alle “helpende handen” een “dikke merci” 

zeggen!  Het was weer een geslaagd schoolfeest !! 

 

 Kippenpaleis 
 

Ons kippenpaleis is ondertussen reeds 1 jaar bewoond door        

5 prachtige kippen.  

En ja, er worden nog steeds eitjes gelegd…  

En nog steeds kunnen onze ouders, elke week en enkel op 

vrijdag ( vanaf 15.20 uur) eitjes komen halen. 

Deze (bio)eitjes worden “niet te koop” aangeboden,  

maar mogen meegenomen worden met een eventuele  

“vrije gift”. Geïnteresseerden komen dan naar de keuken 

van de lagere school (naast bureau/vergaderzaal). 
 

 

 



 

Tijdens de grote vakantie zullen onze kippen 2 maanden  

“op verlof” gaan. Ze zullen daar heel goed verzorgd  

worden.  

We verwelkomen onze kippen dan graag terug op  

3 september, net zoals onze kinderen.  

 

 
 
 

Werd er iets meegegeven met je kind ? 

 

 Opendeurdag Veiligheidscentrum:             

Politie én brandweer 

 “Hiejel Berrechoem Boate” 

  Facturatie maart – april                             

(gelieve binnen de 14 dagen te betalen aub !) 


