
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    HELP HULP HELP HULP HELP HULP HELP  

Wij zijn op zoek naar helpende handen om onze school 
startklaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Heb je 
thuis een man, vrouw, kind, tante, nonkel, oma, opa of 
nog iemand anders, breng deze dan zeker mee tijdens 
het laatste weekend van augustus (27/08 en 28/08). Dat 
weekend zullen we onze school onder handen nemen.  
Van 10 uur tot… 

Wie hier zin in heeft, kan een mailtje sturen naar: 
propereschool@gmail.com 

(met vermelding van het aantal personen en werkgerief 

dat je kan meebrengen) 

 

Grote affiche – wedstrijd! 
 

De groene affiches van onze school, die 
jullie vorige week mee naar huis 

kregen, mogen jullie opfleuren zoals je 
zelf wil. 

Het zou TOF zijn, mochten jullie de 
affiche ophangen op een opvallende 

plaats aan jullie raam, garage, 
brievenbus,…  

De bedoeling is dat wij ze zeker zien 
hangen tijdens de vakantie.  

Een leuke verrassing wacht misschien 
op jullie!! Ra…ra… ra… voor wie is de 

verrassing en wat zal het zijn? 
 

Inschrijvingsdata juli – augustus 
 

Tijdens de volgende momenten is het mogelijk 
om jullie kind in te schrijven in onze school. Dit 
kan telkens van 10 uur tot 12 uur. Of na 
afspraak: Sarah Clauwers: 0479/66.05.02 
 
1 juli ’10  23 augustus ‘10 
2 juli ’10  24 augustus ‘10 
5 juli ’10  25 augustus ‘10 
6 juli ’10  26 augustus ‘10 
7 juli ’10  27 augustus ‘10 
8 juli ‘10 
 

  

Opendeur 
 

Op maandag 30 augustus is 
iedereen welkom om een 
kijkje te komen nemen in 

zijn/ haar nieuwe klas van 18 
uur tot 20 uur. 

 

Vakantie – wensen 
 

Na een schooljaar van hard werken, is het nu 
tijd voor een welverdiende vakantie. GENIET 
er met volle teugen van en tot 30 augustus of 
1 september!!!! 
 
BEDANKT voor alle leuke attenties die wij 
mochten ontvangen! 
 
 

Sport Op School 

Noteer alvast voor volgend schooljaar dat jullie op 
maandag, dinsdag of donderdag direct na school 
een uurtje kunnen komen sporten. Ieder leerjaar 

(uitgezonderd het zomerklasje bij de kleuters) kan 
elk trimester komen sporten en afhankelijk van je 

leerjaar en het trimester zal dit ofwel een keertje op 
maandag, dinsdag of donderdag zijn. 

 Iedere vrijdagnamiddag voorzien we van 15u15 tot 
16u of 17u een crea-atelier voor alle leeftijden. 

Dit belooft leuk te worden!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


