
 

 

 

  

       

 
 Wij zijn op zoek naar mensen die zich willen engageren om te zetelen in onze schoolraad.  

Graag meer info? 0468/34 47 93  

 Van 14/2 t/m 21/2 is het de Vlaamse week tegen pesten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewust worden 

gemaakt van wat de effecten van pesten kunnen zijn, dat ze weten dat er een verschil bestaat tussen plagen en 

pesten, hoe ze moeten omgaan met pesterijen en dit vooral moeten melden!  Heel wat aspecten komen aan bod.  

 Noteer alvast 18 maart 2020 in je agenda: pedagogische studiedag. Leerlingen hebben vrijaf.  

 In de loop van volgende week komt er een medewerker van het CLB in het zesde leerjaar uitleg geven over de 

structuur van het secundair onderwijs.  

!!  Volgende week zal er enkel huiswerkklas zijn op maandag. Gelieve hier rekening mee te houden.  

Dit betekent niet dat de leerlingen geen huiswerk moeten maken of niet moeten studeren.  

 Onze oudste kleutertjes gaan dinsdag genieten van een toneelvoorstelling.   

 L6 gaat de sportieve toer op, ze gaan ‘in het rond springen’ in Herselt.  

 Woensdag is het kijkdag in de eerste kleuterklas van 9.00u tot 10.30u 

 Het is bijna Carnaval. Wij vieren dit ook op de school. Onze kleutertjes kunnen verkleed rondlopen op donderdag. 

Meer concrete informatie kan U vinden op de weekbrief van de kleuterschool. Ze krijgen van de school een hotdog 

en een drankje aangeboden (water). Voor de lagere school is het vrijdagnamiddag feest. Ook voor hen is een hotdog 

voorzien en een frisdrank. Concrete afspraken krijgen zij van de juf.  

 We geven U alvast de data door van: 

Eerste Communie:   9 mei 2020   11.00u 

Vormsel: 3 mei 2020      9.00u 

Schoolfeest: 16 mei 2020   

Agenda 

Zondag 16/2    Brunch 

Woensdag 19/2   Kijkdag eerste kleuterklas 9.00u-10.30u 

Maandag 24/2 t/m zondag 1/3    Krokusvakantie 

Vrijdag 13/3    Pyjamadag   Bednet 

Woensdag 18/3   Pedagogische studiedag: leerlingen vrijaf  

3/5/2020    Vormsel 

9 /5/2020    Eerste Communie 

16/5/2020    Schoolfeest 

 

 

 


