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Zeeklassen 
Onze leerlingen van het vierde leerjaar zijn vanmorgen goed vertrokken. U kan naar de school 

telefoneren, om te weten of ze goed zijn aangekomen. Op woensdag gaat de directie op 

bezoek, indien u nog graag wat post meegeeft, kan u die bij haar afgeven tot ten laatste 

woensdag 11.30 h. Vrijdagavond rond 21.00 h verwachten we hen terug op de parking voor 

de school. 

 

Eerste Communie 

Zaterdag, 10 mei is het de grote dag voor onze leerlingen van het tweede leerjaar.  

 

Plechtige Communie en Vormsel 
Zondag, 11 mei is het de beurt aan onze zesdeklassers: we wensen iedereen een mooie dag toe. 

 

Vrijaf 
Maandag, 12 mei: Pinkstermaandag. 

 

Verkeersweek van 13 tot 16 mei 
Deze week werkt gans de school rond het thema verkeer. 

Dinsdag, 13/5: wandeling in de omgeving met de wijkagent ( 1
ste

 tot en met 4
de

 leerjaar) 

Dinsdag, 13/5: fietscontrole 5
de

 en 6
de

 leerjaar 

Donderdag 15/5: namiddag: fietsexamen 5
de

 en 6
de

 leerjaar 

Vrijdag 16/5: slothappening Zebra: 1
ste

 leerjaar ( naar het politiehuis te Leuven) 

Een ganse week staat er een behendigheidsparcours/ fietsparcours op de speelplaats, waar 

zowel kleuters ( op woensdag) als de lagere school op kunnen oefenen! 

 

Onze kleuters gaan op schoolreis! 
Dinsdag 6 mei gaan de 2

de
 en de 3

de
 kleuterklas ( juf Anita, juf Chris en juf Rita) naar het 

“ Ooievaarsnest” te Veerle- Laakdal. 

Donderdag, 22 mei gaan de 1
ste

 kleuterklasjes ( Juf Nicole en juf Lut) naar het 

“ Ollemanshoekje” te Herselt. 

 

Lachen naar het vogeltje! 
Vrijdag, 23 mei komt de schoolfotograaf. 

 

 

 



Medisch onderzoek 
2

de
 kleuterklas: op dinsdag 13 mei op medisch centrum. 

 

Afspraken regeling rijen/ ophalen kinderen na schooltijd: herinnering 
De kinderen die na schooltijd te voet naar huis gaan, verzamelen zich op de speelplaats van de 

school, samen met de fietsers. Zij mogen onder begeleiding van een leerkracht de straat 

oversteken. Alle andere kinderen wachten op de speelplaats tot hun ouders hen daar komen 

ophalen. Op de speelplaats is er toezicht voorzien: het eerste kwartier door de leerkrachten, 

gevolgd door de mensen van de opvang ( Kido). Ouders die hun kinderen komen ophalen 

zouden wij vriendelijk willen vragen hun kinderen bij zich te houden, en niet door de gangen 

te laten lopen. Op die manier is er een beter overzicht voor de toezichthouders, en wordt de 

veiligheid van uw kinderen gegarandeerd. De kleuters van Juf Chris en juf Rita staan nog 

steeds bij hun juf te wachten in de inkomhal. Alle andere kleuters zitten in de 

kleuterblok te wachten bij hun juffen tot iemand hen daar komt ophalen. 

 

Schoolfeest! In het thema van de Olymische Spelen! 

Zaterdag, 31 mei is het zover: ons superleuk, sportief schoolfeest!  

Met lekkere BBQ, leuke spelletjes, optreden van de kleuters, en nog zo veel meer… 

 

Wist je dat… 

- Ons zomerklasje weer is gegroeid, en dat juf Saskia dat voor haar rekening neemt… 

- We heel wat mooi sportmateriaal gekregen hebben via “Ontbijt je fit”? Bedankt 

ouderraad! 

- Het heel belangrijk is dat iedereen zijn fluohesje draagt, we merken dat 

sommigen dat al eens durven vergeten, volhouden iedereen! 
- We vanaf nu niet alleen lege batterijen verzamelen voor onze school ( je mag die nog 

steeds binnenbrengen!), maar dat jullie nu ook lege inktpatronen  ( toners, inkjets, 

GSM)  kunnen binnenbrengen bij juf of meester… 

- Onze “ Twijgse duivels” heel goed gespeeld hebben op de Danone Nations Cup… 

- Juf Katrin een heel lief zoontje heeft, Ferre genaamd… 

 

 
 

 

Het schoolteam                                                De directie,  

                                                                         Martine Van der Auwera 


