Nieuwsbrief april 2019

Kalender
Ma. 1/4

Start werken speelplaatsvernieuwing kleuterschool Sportlaan
Verkeersklas 4A - 4B - 5A - 5B - 5C

Di. 2/4

Fruit op school

Do. 4/4

NM

Zwemmen 1ste, 4de en 6de leerjaar

16.00

Individueel oudercontact lagere school

Ma. 8/4 t.e.m. ma. 22/4

PAASVAKANTIE

Di. 23/4

Instapdag nieuwe kleuters
Fruit op school
NM

Wo. 24/4

Zwemmen 2de, 3de en 5de lj.
Kriebelteam op pad
Verkeersklas 1A - 3A - 3B

Do. 25/4

4de lj. naar de bib van Balen
16.00

Vr. 26/4

Individueel oudercontact kleuterschool
6de lj. naar St.-Lutgardis ‘Komen koken’
Goodplanet Belgium - LABO Leren Afval Beheren Op school - 3de lj.

Zo.28/4

10.00

Ma. 29/4

Eerste communie
5de lj. op leeruitstap naar Beringen

NM

CLB - medisch onderzoek kleuters 3j.

NM

6de lj. naar Rex Mol
(schoolvoorstelling ‘De maan en het paleis - RAYA)

Di. 30/4

Fruit op school
6de lj. naar St.-Lutgardis ‘Komen koken’
NM

Zwemmen 1ste, 4de en 6de lj.

NM

KS3 naar home Nethehof
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zondag 26 mei 2019

‘de WEZELING’

Op zondag 26 mei organiseren we onze jaarlijkse fietsdag ‘de Wezeling’. Naast de mooie
fietstochten staat er ook dit jaar veel meer op het programma. Graag hieronder al wat info.

Ontbijt van 08.30 tot 11.00 uur
In de refter bieden we ’s morgens opnieuw een ontbijt aan voor jong en oud. Voor een
democratische prijs zal je kunnen genieten van een voortreffelijk ontbijt. Een ideale start
om nadien een fietstochtje te maken, maar enkel komen ontbijten kan natuurlijk ook.
Inschrijven voor het ontbijt is noodzakelijk. Hiervoor bezorgen we spoedig de nodige info.

Fietsen vanaf 09.00 uur
Wat is er nu leuker dan een fietstochtje te maken? We voorzien fietstochten voor
iedereen. Met een gratis tombola voor alle deelnemers , de 1ste prijs is een FIETS ter
waarde van 350 euro.
Vertrekpunt en eindpunt op de speelplaats van de school.
Inschrijvingen - vertrek: van 09.00 tot 16.00 uur
Keuze uit verschillende fietstochten: 50km - 30km - kinderfietstocht 18km

Mijn (jeugd)vereniging in de kijker
Tijdens de namiddag bieden we de kans aan jeugdverenigingen uit de buurt om promotie
te maken op onze school.

Zomerterras tot 18.00 uur
Op de speelplaats voorzien we een groot zomerterras zodat er gezellig (na)gebabbeld kan
worden. Wil je liever niet fietsen en toch de school steunen? Kom gerust een terrasje
doen en geniet mee van de sfeer bij een drankje, een ijsje of een stuk gebak.
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