
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Fietsexamen 6e leerjaar 

We zoeken nog ouders die willen helpen met het 

begeleiden van het fietsexamen op vrijdag 3 mei.   

 

Voetgangersexamen en fietsbrevet 2e en 4e leerjaar 

Op vrijdag 17 mei vindt ‘Het grote voetgangersexamen’ 

voor het 4de leerjaar plaats. Het 2de leerjaar legt dan 

voetgangers- en fietsproeven af. Dit is gedurende de 

voormiddag. We zoeken ook hier nog ouders die een 

handje willen helpen. Net als bij het fietsexamen 

krijgen jullie een controleblad waarmee je kan 

controleren of de leerlingen hun acties in het verkeer 

juist uitvoeren. 
  

Dvd’s muzisch feest 

De dvd’s van het muzisch feest “Merlijn” zijn klaar. De 

leerlingen die al een dvd besteld hebben, hebben deze 

woensdag meegekregen. Maar niet gevreesd, jullie 

kunnen nog steeds dvd’s bestellen. 

 

Kangoeroewedstrijd 

Uit iedere klas zijn er enkele kinderen die hebben 

meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. Dit zijn 

rekenvraagstukken die best wel moeilijk kunnen zijn. 

We zijn nog in volle verwachting van de resultaten. We 

brengen jullie op de hoogte van zodra we meer weten.  

 
 



Nieuwe kleuters 

Dinsdag hebben we 3 nieuwe kleutertjes mogen 

ontvangen in onze school: Jawad, Mila en Mustafa. Met 

een boekentasje, een bang hartje en grote ogen 

begonnen ze aan hun eerste schooldag. Een nieuwe 

wereld gaat voor hen open. We heten hen van harte 

welkom in  onze school en hopen dat dit de start is van 

een mooie schoolcarrière. 

 

Rekenknap 

Wellicht hebben sommigen van jullie zich wel eens 

afgevraagd waarom er voor de vakantie zoveel is 

gekokkereld op school. De kinderen hebben kunnen 

ervaren dat metend rekenen nuttig is in het dagelijks 

leven. Als je wil koken of bakken moet je iets kunnen 

afmeten en afwegen.                                

Zo zijn er weer enkele lekkere recepten tevoorschijn 

getoverd en hebben de leerlingen gesmuld van het vele 

lekkers. 
 

Nog enkele weetjes: 

De leesmoeders voor het eerste leerjaar starten 

dinsdag om 14.25u. Ouders die een leesgroepje willen 

begeleiden, zijn nog altijd welkom. Vanaf heden mogen 

de kleuters van K4/5 weer elke dinsdag fietsen op de 

speelplaats. Oefening baart kunst, dus rijden maar! 
 



Info 

Kleuter 

Maandag 29 april 2019 

- Uitstap naar boerderij Broekxhof: K2/3abc 

Dinsdag 30 april 2019 

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

kleuters 

Maandag 6 mei 2019 

- Zwemmen: 5-jarige kleuters 

Lager 

Maandag 29 april 2019 

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

Dinsdag 30 april 2019 

- Technodays Don Bosco Helchteren: 6de leerjaar 

- Inspiro in Motion: cultuurdag met leerlingen van 

het Inspirocollege: K4/5 abc, 3a, 3/4b,4a  

Donderdag 2 mei 2019 

- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a 

Vrijdag 3 mei 2019 

- Fietsexamen 6de leerjaar 

Maandag 6 mei 2019 tot vrijdag 10 mei 2019 

- Zeeklassen: 5de leerjaar 

Donderdag 9 mei 2019 

- Bieb: 3a, 3/4b, 2 

Kleuter en lager 
Woensdag 1 mei 2019 

- Feest van de Arbeid: geen school 


