
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Merlijn 

Na maanden zwoegen en zweten stond ons muzisch 

feest eindelijk op de agenda. We hebben keihard 

uitgekeken naar dit moment. 

Iedereen was nerveus, ook de meesters en juffen. De 

laatste details werden gelegd aan de teksten, de 

kleren, de dansjes, de belichting, het geluid, de 

catering, de aankleding,  enz… Na een laatste week 

hard te hebben geoefend in het casino, was het tijd om 

te schitteren op het podium. We hadden er allemaal zin 

in!  

Vrijdagavond en zaterdagnamiddag gaven we dan het 

beste van onszelf. En hoe!? We dansten, acteerden, 

presenteerden, tapten moppen, veranderden decor, 

maakten muziek, … alsof we nooit niks anders gedaan 

hadden. We deden het met z’n allen supergoed!  Het 

publiek was dolenthousiast en genoot met volle teugen. 

Na de voorstellingen kregen we het ene compliment na 

het andere. Dat was heel erg leuk! 

Maar aan elk mooi liedje komt een einde. Ook aan ons 

muzisch feest… ‘Merlijn’ gaan we nooit meer vergeten. 

Een mooie herinnering die we meenemen… 

Mariem, Lee-Roy en 5A  
 

DVD Merlijn! 

Indien jullie graag nog eens willen nagenieten van ons 

Muzisch Feest, bestel dan via onderstaand strookje de 



DVD van ‘Merlijn’.  

Vergeet zeker niet aan te duiden of u kiest voor de 

voorstelling van vrijdag of van zaterdag. 

 

Breng de ingevulde bon, samen met 10 euro, binnen bij 

de leerkracht na de krokusvakantie.  

 

 

Naam : ___________________________________ 

Adres : ___________________________________ 

 

bestelt de DVD van             vrijdag, 22 februari 2019 

     zaterdag, 23 februari 2019 

De DVD mag met _____________________ (naam 

leerling) uit klas __________ meegegeven worden. 
 

 

 



 

Info 

Kleuter 

Maandag 11 maart 2019 

- Instapdag nieuwe instapper 
Dinsdag 12 maart 2019 

- Instapje+ om 8.40u. voor de 2,5- en 3-jarige kleuters 

Woensdag 13 maart 2019 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters 

Lager 

Maandag 11 maart 2019 

- Zwemmen: 5a, 5/6 en 6a 

Woensdag 13 maart 2019 

- Basketbalinitiatie: 5de en 6de leerjaar 

Kleuter en lager 

Aanmelden van 1 maart tot 29 maart 2019 

- Kinderen die voor het eerst naar school gaan of 

die volgend schooljaar willen veranderen van 

school moeten zich in de maand maart online 

aanmelden! Je gaat daarvoor naar  

http://naarschool.houthalen-helchteren.be 

Krokusvakantie van maandag 4 maart tot en met 

vrijdag 8 maart 2019 

- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien voor 

ingeschreven leerlingen.  

Maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart  

- Schooldoorlichting door de inspectie. 

http://naarschool.houthalen-helchteren.be/

