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 GROOTOUDERDAG 
 
 
      

           

  
 

VELDLOOP 

Mededelingen  

 In de week van 7 juni wordt er een individueel oudercontact voor de kleuters georganiseerd.  
    De leerkrachten zullen jullie zelf concreet inlichten over hoe jullie kunnen inschrijven.  
 
  Inzake de rapporten en contacten van de lagere school, hierover volgt meer info in de  
     volgende weekbrief. 
 
 Dinsdag worden de kinderen van de lagere school weer verwend door ’Technopolis on tour’,    
    een wetenschapsvoorstelling georganiseerd door de gemeente. 
    Dit wordt vast en zeker weer een fijne ervaring ! 

 Woensdag 1 juni kunnen onze kleutertjes en de juffen zich eindelijk weer tonen op  
     de ‘grootouderdag’. Ze zien er erg naar uit om weer ‘life’ op het podium te staan.  

 Ook de veldloop kan, na herhaaldelijk uitstellen, weer plaatsvinden. Vrijdag wordt  
    het militair domein weer opengesteld! U krijgt een brief waarin alle informatie staat  
    en de loopuren van uw kinderen, zodat u eventueel kan komen supporteren.  

 
 Er komt weer een verlengd weekeinde aan. Pinkstermaandag: vrijaf.  
 
 Mogen wij u vragen om ons steeds op de hoogte te stellen indien uw adres wijzigt.  
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Klavertje 3 actief          
 

Klasactiviteiten en agenda 

1 juni 2022 Grootouderdag  

3 juni 2022 Veldloop lagere school  

3 juni 2022 Picknick scholen (gemeente)  

6 juni 2022 Pinkstermaandag  

8 juni 2022 Fruitverkoop oudercomité  

17 juni 2022 L3-L4: Uitstap Toverland tot 18u  

17 juni 2022 L5-L6: Padel Grobbendonk 

23 juni 2022 Derde graad: Pennenzakkenrock  

27 juni 2022 Diploma-uitreiking oudste kleuters en zesdejaars 

28 juni 2022 Schoolreis L1 en L2: Bengelpop 

30 juni 2022 De school eindigt om 12u  

 


