
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Broekxhof 

De kleinste kleuters gingen maandag op 

boerderijbezoek. Het werd voor de kleuters een 

onvergetelijke uitstap. De foto’s spreken voor zich! 
 

 
 

 

 



 
 

Inspiro in motion 

Dinsdag 30 april kwam het Inspirocollege in beweging. 

Dat merkten onze kinderen ook. 

De leerlingen van het talentuur 'Alors on dance' 

kwamen onze kinderen een dans aanleren. De kinderen 

genoten van deze best wel moeilijke dans en sloten de 

activiteit af met een leuk spel. De leerlingen van 

'Fotografie' maakten dan weer de foto's van deze 

activiteit. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van het derde leerjaar mochten in de 

sporthal  meedoen met een activiteit van de groep 

'Ready to event'. Dat ze het leuk vonden zie je op de 

foto's. 
 



 
 

Ook voor de 4- en 5-jarige kleuters was het dinsdag 

een spannende dag. Ze mochten naar de sporthal. Deze 

keer niet om te sporten maar om hun zintuigen te 

prikkelen. Ze hebben in samenwerking met het 

leerlingen van het Inspirocollege muzische activiteiten 

gedaan. De kleuters mochten: dansen,                                 

schilderen, dierengeluiden en liedjes raden, percussie 

doen met klankbuizen, uitbeelden van emojis en kleien.  

Het was een superleuke voormiddag, heel gevarieerd en 

vooral ook leerrijk! Hebben wij weer geluk dat we deze 

ervaring mochten meemaken. 



 



Technodays! 

De leerlingen van het zesde leerjaar hebben 

dinsdagnamiddag een bezoekje gebracht aan het Don 

Bosco Instituut in Helchteren. Ze kregen de kans om 4 

workshops te volgen, zoals een fidget spinner maken en  

een lampje laten branden. Ze leerden ook enkele 

machines kennen. Ze werden daarbij geholpen door de 

leerlingen van het technisch instituut zelf. De juf 

kreeg een rondleiding in de school. Ze kreeg te zien 

wat de leerlingen van het 6de en 7de jaar allemaal 

kunnen.  
 

 

Info 

 

Kleuter 

Maandag 6 mei 2019 

- Zwemmen: 5-jarige kleuters 

Maandag 13 mei 2019 

- Zwemmen: 5-jarige kleuters 

Dinsdag 14 mei 2019 

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

kleuters 

- Kleutersportdag in de sporthal: K4/5abc 

Maandag 3 juni 2019 

- Instapdag 

 



Lager 

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 

Vrijdag 17 mei 2019 

- Fiets- en voetgangersexamen voor de leerlingen 

van het 2de en 4de leerjaar. 

Kleuter en lager 

Zaterdag 18 mei 2019 

- Lentefeest 

Vrijdag 24 mei 2019 

- Schoolreis 

Zondag 26 mei 2019 

- Eerste Communie 

Woensdag 29 mei 2019 

- Vrije dag: geen school! Er wordt opvang voorzien! 

Donderdag 30 mei 2019 

- Hemelvaart (geen school) Er is geen opvang! 

Vrijdag 31 mei 2019 

- Brugdag (geen school) Er is geen opvang!  

Dinsdag 25 juni 2019 

- Kleuterdiploma om 18u.  

Donderdag 27 juni 2019 

- Proclamatie 6de leerjaar om 19u. 


