
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Klas 3a groeit! 

Klas 3a blijft groeien, niet alleen worden de leerlingen 

elke dag een ieniemini klein beetje groter, niet alleen 

worden de kinderen elke dag een beetje slimmer, nee, 

vorige week werd de klas ineens uitgebreid met twee 

toffe meisjes! Plots stonden Angelina en Elmedina aan 

de deur, twee grote zussen van Amanda (van de klas 

van juf Paula). Ze zijn nog niet zo lang op school, maar 

wel al lang genoeg om te weten dat het twee fijne en 

flinke meisjes zijn die nu al nieuwe vriendinnen hebben! 

Op deze foto kan je de zussen Elmedina en Angelina 

zien. 
 

 
 

Kleuters naar de kinderboerderij! 

Ondanks de hevige regen ‘s morgens zijn de kleuters 

van K4/5 en K5 toch op boerderijbezoek vertrokken. 

Het weerbericht voorspelde vanaf opklaringen vanaf 

10u.! 



De zon kwam inderdaad piepen en we hebben veel 

dieren maar ook veel modder gezien. 

 

 

 

Bestelbon DVD grootouderfeest! 

Ouders of grootouders die het optreden van de 

kleuters tijdens het grootouderfeest op dvd willen, 

kunnen deze bestellen door het briefje onderaan in te 

vullen. 

------------------------------------------------------------- 

Bestelbon DVD grootouderfeest 

Prijs: 10 euro 
Naam: ……………………………………………… 

Klas:……………………… 

        (€ 10 cash te betalen bij afgifte van dit briefje) 

  



 

Info 

Kleuter 

Donderdag 20 februari 2020 

- Kijkdag nieuwe instappers 

- Uitstap Natuurhulpcentrum: K4/5 en K5 

Vrijdag 21 februari 2020 

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

jarige kleuters   

Lager 

Maandag 10 februari 2020 

- Zwemmen: 5a, 5/6, 6a en 3/4 (laatste keer) 

Dinsdag 11 februari 2020 

- Bezoek Lucernacollege 6de leerjaar 

- Voorstelling in de bieb: 5de leerjaar 

Vrijdag 14 februari 2020 

- Bezoek Don Bosco 6de leerjaar 

Maandag 17 februari 2020 

- Bezoek Sint-Franciscuscollege 6de leerjaar 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Vrijdag 21 februari 2020 

- Bezoek Inspirocollege 6de leerjaar 

Kleuter en lager 

Maandag 3 februari tot vrijdag 14 februari 2020 

- Inschrijvingen voorrangsperiode broertjes en zusjes en 

kinderen personeel geboortejaar 2018 

Krokusvakantie van maandag 24 februari tot en met vrijdag 

28 februari 2020 


