Kleuters
Sportlaan

Wij (444 leerlingen , schoolteam en
oudercomité) heten je van harte
welkom op ons jaarlijks schoolfeest.
We hopen dat je hier op school heel
wat blije gezichten mag ontmoeten
en dat je samen met onze leerlingen
een aangename tijd mag
doorbrengen. Genieten van de
optredens, een gezellige babbel bij
pot en pint in het cafetaria in onze
turnzaal of een hapje in de taverne

in de lagere school. Er is voor ieder

Onze energieke kleuters zetten
de zaal op stelten.
Niet te missen.
Zaterdag
De gele ballon? Een vraag die door 13.30 uur
onze kleuters, op hun eigen manier,
beantwoord wordt op het podium.
Een echte aanrader!

Zondag
13.30 uur

Kleuters Keiheuvelstraat

1ste en 2de leerjaar
In Phantasy World

De jongens en meisjes van het 1ste
en 2de lj. zorgen voor de nodige
ambiance.

Zaterdag
16.00 uur

Zaterdag
Zaterdagavond verwachten we alle 20.00 uur
ouders en sympathisanten voor een
leuke quiz. Je hoeft geen
allesweter te zijn, een dosis
gezond verstand is meer dan
genoeg.
Wezel-QUIZ

wat wils.
Bezoek zeker onze
taverne (gebouw lagere
school)
Keuze uit versbereide gerechten stoofvlees met frieten— balletjes in
tomatensaus - spaghetti - croquemonsieur - videe met frietjes pannenkoeken - kaaskroket garnaalkroket - chocomousse—
rijstpap - …

Zaterdag
en zondag

3de en 4de leerjaar
Google Earth

Zondag
15.30uur

5de en 6de leerjaar
Yesterdayland

Zondag
16.45 uur

Doorlopend
vanaf 13.30 uur

Zaterdag
en zondag

De leerlingen van het derde en
vierde leerjaar brengen de
wereld in Wezel.

Onze oudste leerlingen brengen
heel wat variatie in een
prachtige omkadering.

VISSEN - MAISBAK - TOUWTJE
TREK - TOMBOLA - GRIMEREN HOT-DOG - IJS - TAART TAVERNE - WIJN FRIETKRAAM

geopend
van 11u30
tot 18.u30

Of geniet gewoonweg even van een babbel
bij een glas wijn of biertje...

TAVERNE ZATERDAG EN ZONDAG

GEOPEND VAN 11u30 tot 18u30 !!!!

Keiheuvelstraat 7a
2400 MOL

Sportlaan 1
2490 BALEN

telefoon 014 81 03 16
contact@basisschoolwezel.be

Na de bouw van de nieuwe
turnzaal, refter en drie extra
klassen in 2012 hebben we,
ondanks de zware leninglast,
heel wat kunnen realiseren:
extra speelplaats, vervanging
van alle ramen en deuren, een
nieuw sanitair blok en
vernieuwing van de
speelplaats in kleuterschool
Sportlaan, nieuwe luifels op de
speelplaats, afsluiting
Keiheuvelstraat en digitale
borden in alle klassen van de
lagere school.
Dankzij jullie steun kunnen we
blijven verder werken aan een
fijne schoolomgeving . In
samenwerking met Thomas
More Geel werken we
momenteel aan de
speelplaatsverfraaiing van
beide kleuterscholen. De
opbrengsten van dit
schoolfeest zullen hier zeker
een steentje toe bijdragen. De
werken starten waarschijnlijk
al tijdens de paasvakantie.

DANK VOOR UW
STEUN

TAVERNE
Geopend op
zaterdag en zondag
vanaf 11u30 tot 18u30

Schoolfeest
23 en 24 maart
2019

spaghetti croque videe
stoofvlees balletjes in
tomatensaus
kaaskroket garnaalkroket
frietjes
pannenkoeken rijstpap
chocomousse
een glas wijn
een lekker biertje
…

FRITUUR
zaterdag 11u30 tot einde quiz
zondag van 11u30 tot 18u30

PROGRAMMA
BLAADJE
Keiheuvelstraat 7a
2400 MOL

Sportlaan 1
2490 BALEN

vzw K.O.M. J. Calasanzstraat 2 Mol ond.nr. 430285367

Allen welkom!

