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Mededelingen 

 Kan u zo vlug mogelijk de fiches met de juiste gegevens van uw kind terugbezorgen  
    zodat wij het dossier voor volgend schooljaar in orde kunnen maken.  
 

 Maandag en vrijdag komt de muziekschool en de fanfare langs om de kinderen warm te maken      
    om hen te vervoegen. Maandag op de Langenheuvel rond 15u en vrijdag in het Dorp om 10.40u 
 
 Woensdag 15 juni:  fruitverkoop oudercomité. Onze kinderen worden getrakteerd  
    op een gezond stukje fruit. U kan uw bestelling ophalen zoals vermeld op de brief.  
    Via deze weg wil het oudercomité iedereen bedanken voor de bestellingen.  
    Kan U nog eens nakijken of de betaling gebeurd is?  
 
 Vrijdag is het aan L3 en L4 om op schoolreis te gaan! Hiervoor kreeg u reeds een brief!   
     Denk eraan: zij komen om 18u aan.  
 
  Vrijdag gaan L5 en L6 kennismaken met de sport  ‘padel’. Veel plezier!  
 
 De rapporten en contacten van de lagere school.  
     Voor de lagere school organiseren we geen oudercontact. U kan wel persoonlijk het rapport  
     van uw kind ophalen op dinsdag 28 juni van 16.00u tot 19.00u.  
     Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.  
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Klavertje 3 actief          
 

Klasactiviteiten en agenda 

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 

28 juni 2022 Kayak L5 en L6  

30 juni 2022 De school eindigt om 12u  

 


