
TTTToekomstgericht oekomstgericht oekomstgericht oekomstgericht denkendenkendenkendenken::::eeeeerste erste erste erste communicommunicommunicommunieeee    

De eerste communie zal volgend jaar doorgaan op 

zaterdag voorvoorvoorvoor Moederdag. Dit is dus op 

 zaterdag  zaterdag  zaterdag  zaterdag 7 mei 20117 mei 20117 mei 20117 mei 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Op stap met 1Op stap met 1Op stap met 1Op stap met 1----2222----3333    

Op 24 juni maken de kinderen van het Op 24 juni maken de kinderen van het Op 24 juni maken de kinderen van het Op 24 juni maken de kinderen van het 

1111eeee,2,2,2,2eeee    en en en en 3333eeee    leerjaar een heuse leerjaar een heuse leerjaar een heuse leerjaar een heuse uitstap. uitstap. uitstap. uitstap. 

Ze vertrekZe vertrekZe vertrekZe vertrekkkkken met de trein naar en met de trein naar en met de trein naar en met de trein naar 

Mechelen, om Mechelen, om Mechelen, om Mechelen, om van van van van daardaardaardaaruituituituit met de  met de  met de  met de bbbboot oot oot oot 

naar Planckendael te varen.naar Planckendael te varen.naar Planckendael te varen.naar Planckendael te varen.    Een echtEen echtEen echtEen echt    

avontuur om het schooljaavontuur om het schooljaavontuur om het schooljaavontuur om het schooljaaaaar af te r af te r af te r af te 

sluiten!sluiten!sluiten!sluiten! 

Schoolfeest… 
 

Het schoolfeest behoort alweer tot het 
verleden… De weergoden waren ons redelijk 
gunstig gestemd. Buiten enkele regendruppels 
hadden we toch het genoegen de zon in ons 
midden te hebben. De ontdekkingstocht van 
eend zorgde ervoor dat we alle kleutertjes in 

volle actie bezig zagen. Ook de leerlingen van 
de lagere school hadden hun stem gesmeerd. 

Het schoollied zindert nog steeds na in de 
hoofden van vele mensen…. Het waterthema 
was duidelijk aanwezig in alle hoekjes van 

onze school.  
 

Via deze weg willen we alle mensen die hun 
steentje hebben bijgedragen, van harte 

bedanken. Zonder de inzet van alle partijen 
zou het nooit gelukt zijn om dit te 

verwezenlijken.  Ook alle 
ouders,grootouders,nonkels, tantes…die 
aanwezig waren zaterdag: dankjewel! 

 

 
 
 

 
 

  

  
Onder de grond met het 4e, 5e en 6e 

leerjaar 
 
Op 28 juni gaan de oudere leerlingen met de bus 
richting Remouchamps. De grotten zullen na deze 
dag geen geheimen meer hebben voor hen. Daarna 
kunnen ze afkoelen aan de oevers van de 
Ninglingspo. Natuurlijk gaat dit gepaard met een 
stevige wandeling…Het belooft een vermoeiende 
dag te worden! 



 
Thank you… 

 
 
Zoals reeds eerder aangekondigd,hebben we 
in de maand mei onze school omgetoverd tot 
verkeerspark. Er stond een groot 
fietsparcours op de speelplaats en zowel 
groot als klein kon naar hartenlust fietsen.  
 
Ook hier hebben we heel veel hulp gehad 
van ouders,leerkrachten en vrijwilligers. 
Bedankt voor jullie inzet!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

verandering op tilverandering op tilverandering op tilverandering op til............    
    

Juf Nicole heeft besloten om vanaf september 2010 het 
klasje van de 2,5 jarigen vaarwel te zeggen. Vanaf dan 
zal zij de oudste kleuters klaarstomen voor het eerste 
leerjaar. Wij wensen haar veel succes!! 

Sporten met meester Guy 
 
Voor de oudste kleuters zal het in september een 
hele aanpassing zijn… Om al een beetje te 
wennen aan de nieuwe leerkracht LO gaan zij op 
1/06 en 11/06 sporten met meester Guy. De 
kinderen van het eerste leerjaar mogen dan nog 
eens turnen met juf Mia. 
Benieuwd wat ze er van zullen vinden!!! Voor je agenda 

 
 1/06: toneel levende muziek voor de ganse school 
 6/06 dankviering in de kerk 10u 
 7/06: verlofdag 
 8/06: fotoavond zeeklassen 20u 
11/06: dankavond 
13/06: vaderdag 
17/06: praatcafe van de ouderraad 
18/06 sportdag 1-2 (gordel) 
22/06 overnachting 3KK 
22/06 5e lj naar Walibi 
23/06  schoolviering 
24/06 schoolreis Planckendael (1-2-3” lj) 
25/06 sportdag 3-4-5 (gordel) 
25/06 afscheid 6e lj 
28/06 overnachting 6e lj 
28/06 schoolreis 4-5-6e lj 
14,17,21/06: medisch onderzoek 2 KK 
 
 

Praatcafé 
 
Op 17 juni zijn jullie allemaal van harte 
uitgenodigd op het laatste praatcafé van dit 
schooljaar. Een uitnodiging van de ouderraad 
volgt nog. Hou dus zeker de boekentassen in 
de gaten! 

 

papa is the best… 
 

Vergeet zeker niet om op 13 juni alle papa’s wat extra 
aandacht te geven.! 

 
Sterren van de maand 

 
Ook in mei hebben de leerkrachten in 
het oog gehouden wie zijn/haar hesje 
het meest heeft gedragen. Binnenkort 

vinden jullie de foto’s van onze sterren 
terug op het witbord in de hal! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


