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Mobiel verkeerspark
Maandag 3 maart kan het vierde leerjaar in de namiddag zijn fietskunsten tentoonspreiden bij
het mobiel verkeerspark. Deze actie wordt gesteund door onze wijkagent, Kris Guldentops, en
mee begeleid door juf Wendy. De leerlingen krijgen hier de kans om te laten zien hoe
behendig ze zijn op de fiets, ter voorbereiding van hun fietstocht tijdens de zeeklassen.

Werkgroep MOS
Op dinsdag 4 maart gaat onze school een opruimactie in de schoolomgeving houden. Dit
kadert in ons jaarthema: “ een nette school/ afvalpreventie”.

Sneeuwklassen
Onze zesdeklassers kunnen op donderdag 6 maart samen met hun ouders genieten van de
foto’s die genomen werden tijdens de sneeuwklassen. De reportage begint om 20.00 u.

Bezoek aan het politiehuis
Donderdag 13 maart gaat het 6de leerjaar in de voormiddag met de fiets naar het politiehuis te
Leuven. Dit is een actie van de “ klasadoptie” van de wijkagent, die hen mee zal begeleiden.

Vastenvoettocht
Op maandag 17 maart ( bij slecht weer op dinsdag 18 maart) houden we onze jaarlijkse
vastenvoettocht. Jullie hebben reeds een brief meegekregen met alle info.

Rapport
Op maandag 17 maart.

Oudercontact lagere school
U kan de resultaten van uw kinderen bespreken met de klastitularis op het oudercontact van
dinsdag 18 maart. Een briefje met het uur van afspraak wordt nog meegegeven.

Afscheid Rozengaard
Onze buren van de wijk Rozengaard worden op dinsdag, 18 maart in de namiddag door onze
kleuters in de bloemetjes gezet. De kleuters gaan liedjes zingen en dansen.
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Toneelvoorstellingen op school
Dinsdag 4 maart voor de kleuters en het eerste leerjaar: “ Dag Jules”
Vrijdag 21 maart ( namiddag)voor het 1ste, 2de, 4de en 5de leerjaar: “ de fratsen van Tijl en
Lamme”
Heel erg bedankt aan de ouderraad, want zij sponsoren helemaal!

Schoolviering
Woensdag 19 maart om 9.00 u gaan de 3de kleuterklas en de lagere school naar de kerk voor
de schoolviering. Iedereen welkom om samen met ons de viering mee te maken.

Wist je dat…
- In het 1ste leerjaar een papa zijn beroep is komen toelichten: onze leerlingen weten nu

precies wat een postbode zoal moet doen. Bedankt papa Hubin!
- Juf Katrin een tijdje niet meer zal komen, omdat ze heel binnenkort haar baby’tje

krijgt…

Paasvakantie
Vrijdag 21 maart ( Goede Vrijdag) is er gewoon les tot 15.00 u.
De paasvakantie begint op zaterdag 22 maart en eindigt op zondag 6 april.

We zien elkaar terug op maandag, 7 april.
De leerkrachten, de directie en het schoolbestuur wensen iedereen een zonnige en
deugddoende vakantie toe!

Het schoolteam De directie,
Martine Van der Auwera
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