
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Fietsexamen 

Vrijdag 3 mei hebben alle leerlingen van het 6de hun 

fietsexamen afgelegd. Dit is toch elk jaar een grote 

organisatie. We hebben elk jaar een dertigtal mensen 

nodig om dit examen in een veilige context te kunnen 

laten verlopen. Ook drie agenten waren van de partij 

om een oogje in het zeil te houden. Voor schooltijd 

werden de waarschuwingsborden op het parcours 

uitgezet. De vrijwilligers kregen voor het examen de 

noodzakelijke uitleg en begaven zich naar hun 

afgesproken plaats. Op die plaatsen beoordeelden ze of 

de leerlingen de juiste beslissingen in het verkeer 

namen en of ze ook over voldoende fietsvaardigheden 

beschikten om voor dit examen te slagen.  

Ze werden na afloop getrakteerd op een lekker stuk 

taart met een kop koffie! 

Bedankt voor jullie medewerking! 

 

Dit vonden enkele kinderen ervan: 

Het was heel leuk en niet zo moeilijk. Je moest soms 

wel goed opletten. Het oversteken van de Grote Baan 

was wel eng omdat het daar erg druk was. Ik had in het 

begin wel schrik, maar toen ik begon, ging het al veel 

beter dan ik had verwacht. (Jayda) 

 

In het begin waren veel kinderen zenuwachtig. De juf 

telde af en dan moest ik vertrekken. Het was wel even 



schrikken bij alle bochten, maar we hebben het gehaald 

zonder dat er iemand gewond is geraakt! (Tara) 

 

Afsluiting rekenknap 

Vorige week werden de leerlingen van 1a aangenaam 

verrast door de leerlingen van 1b. Zij hadden een 

pannenkoekentaart gemaakt. Meester Gert had samen 

met zijn kinderen een stapel pannenkoeken gebakken. 

Die kleefden aan elkaar met gelatine, suiker en lekkere 

chocopasta. De kinderen kregen allemaal een stukje 

taart met een bolletje ijs. Het smaakte heerlijk! De 

meester en ook de kinderen 

kregen nog een applausje.  

 

 
 

Info 

Kleuter 

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 

Dinsdag 28 mei 2019 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Lager 

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  


