
Info 

Kleuter 

Dinsdag 8 mei 2018 

- Kijkdag nieuwe instappers 

- Uitstap kleuterproject: 5-jarige kleuters 
Maandag 14 mei 2018 

- Instapdag nieuwe instappers 
- Zwemmen: 5-jarige kleuters 

Dinsdag 22 mei 2018 

- Instapje + thema Water 
Donderdag 24 mei 2018 

- Kleutersportdag: 4- en 5-jarigen kleuters 
Lager 

Vrijdag 18 mei 2018 

- Fietsexamen 6de leerjaar 
Dinsdag 22 mei 2018 

- Voetgangersexamen: 2de en 4de leerjaar 
Kleuter en lager 

Woensdag 9 mei 2018 

- Schoolfeest start om 17u! 

Donderdag 10 mei 2018 

- Hemelvaart (geen school) 
- Er is geen opvang! 

Vrijdag 11 mei 2018 

- Brugdag (geen school) 
- Er is geen opvang!  

 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 
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6de leerjaar bezoekt gebeds- en ontmoetingshuizen! 

Vorige donderdag bezochten de kinderen van het 6de 

leerjaar met de godsdienstjuffen de gebeds- en 

ontmoetingshuizen in de omgeving. Ze wandelden naar het 

Evangeliehuis in de Guldensporenlaan. Daarna trokken ze  

verder naar de Katholieke kerk. 

 

Daar pikte de bus hen op. Die bracht hun vervolgens 

naar de Grieks-orthodoxe kerk in de Oudstrijderslaan, 

de moskee in de Saviostraat en naar het huis van de 

mens in Genk. In Genk werd er gepicknickt aan het 

gemeentehuis, want de uitstap duurde bijna een hele 

schooldag. De kinderen vulden een werkblad in met de 

kenmerken van de verschillende gebedshuizen. 

Op school werden dan de verschillen en gelijkenissen 

van deze gebeds- en ontmoetingshuizen besproken. 

Ondanks het wat mindere weer werd het een leerrijke 

en aangename dag. Donderdag wordt het bezoek nog 

afgesloten met een quiz over dit bezoek. 

 

Eerste communie! 

Nu zondag (6 mei) vieren een aantal kinderen van het 

eerste leerjaar hun eerste communie. De 

eucharistieviering begint om 10 uur. Wij hebben alvast 

goed weer besteld. 

Aan alle communicanten en hun familie een fijn feest ! 


