
 

Van ma 3/04 tot zo 16/04   Paasvakantie 

Ma 17 4
de

 lj.  

1
ste

 lj. 

CLB consult 

CLB consult 

Di 18   

Wo 19  Groente: radijsjes 

Do 20  Knuffeldag (zie Nieuwtjes) 

Vr 21   

Van di 24/4 tot vr 28/4  Knikkerweek in onze school, leerlingen spelen op de speelplaats 
met meegebrachte knikkers 

Ma 24 3
de

/4
de

/6
de

 lj.  

1
ste

 lj. 

Zwemmen 

CLB consult 

Di 25  Integratieactiviteit KS-LS (Boslaan) 

Wo 26  

1
ste

/2
de

 lj.  

Fruit: peer 

Zwemmen 

Do 27  Integratieactiviteit KS-LS (Looiven) 

Vr 28 5
de

 lj.  Zwemmen 

Za 29  Vormsel - Van harte proficiat aan onze vormelingen en hun              
ouders. Maak er een fijne dag van! 

Ma 1/05  Dag van de Arbeid - VRIJAF 
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ZWEMDATA : derde trimester    

De onkosten worden verrekend via de schoolrekening. 

‘Moestuinbak’  

Het was een heel uitdagende opdracht. Maar we begonnen met een schets en toen lukte het. 

We sukkelden in het begin een beetje met halve centimeters. Maar toen we de eerste plank  

hadden, waren we vertrokken. We hebben gezaagd, geschuurd, getimmerd, geboord en nog 

eens getimmerd. Dan gevuld met zand om het af te maken. We zijn trots op het resultaat en                

hopen nu op lekkere groentjes en fruit!                                                   

Leon en Wannes  

op maandag: 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 6A - 6B        

24.04 08.05 22.05 05.06 19.06 

op woensdag: 2B - 2A - 1B - 1A         

26.04 10.05  24.05  07.06 21.06 

op vrijdag: 5C - 5B - 5A  

28.04 12.05 02.06 16.06 - 

‘Knuffeldag’  

 

De kinderraad heeft er graag nog een speciaal dagje bij. Daarom kiezen                 

ze  voor een knuffeldag. Neem op donderdag 20 april je lievelingsknuffel 

mee naar school  en speel er mee samen met je andere vrienden.                                        

Topidee van de kinderraad! 



 

‘Wist je dat...’  

• … er al heel fijn gespeeld is met het materiaal dat we van de opbrengst van onze sponsor-

tocht hadden gekocht? Ook de nieuwe goals op het pleintje zijn stevig in trek bij onze    

voetballers. 

• … onze school geselecteerd was om via Erasmus+ in het buitenland te mogen gaan                             

bijleren? Juf Jinthe (4B) en juf Hannelore (3B) volgden in Istanbul een opleiding ‘arts                   

integrated learning’ en leerden het Turkse onderwijs kennen. 



 


