
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

Een mini-weekje dit keer. 

Maar toch weer eentje met goed nieuws! Vorige week 

(net nadat de krant doorgestuurd werd) kregen wij de 

uitslagen van de Kangoeroewedstrijd. Daar zaten heel 

wat knappe resultaten tussen. Prima werk van onze 

rekenwondertjes. En er was een speciale vermelding 

voor Rune van klas 5/6. Hij behaalde een score die bij 

de 100 beste van Vlaanderen was. Proficiat! 

 

Geniet van de volgende dagen, het wordt precies één 

lang feestweekend:  

Juf Mirella stapt op woensdag in het huwelijksbootje! 

Helaas ver van hier, anders konden wij allemaal haar 

trouwjurk gaan bewonderen. 

Overmorgen staat het Ramadanfeest op de planning, 

heel wat gezinnen van onze school zullen dan de 

Ramadan feestelijk afsluiten. 
 

En op de volgende bladzijde is er heel wat nieuws uit de 

kleuterschool! Mijn vrouw en mijn mama moesten het 

weten dat ik vorige week niets in de krant schreef over 

moederdag, ik zou er nogal van lusten. Gelukkig dachten 

de kleuters eraan! 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Johan 



Leve mama op zondag 9 mei’ 

 

Vorige week hebben alle kinderen hard geknutseld en 

gewerkt aan een mooi cadeau voor hun mama. Ze hebben 

allemaal leuke dingen rond en over hun mama gedaan. Ze 

hebben hun eens mooi gemaakt zoals hun ‘mama’. Een 

lippenstiftje hier, een lekker geurtje daar. Ze hebben hun 

nagels een kleurtje gegeven.  Eindelijk was het zondag 

zover. Het geheime cadeau mocht afgeven, het versje 

mocht opgezegd. Hopelijk waren de mama’s verrast en blij 

dat ze in de watten werden gelegd door hun lieve kindjes.  
 

Turnmeester Wesley 

 

Vorige week hebben de kleuters hun eerste lesjes gekregen 

van meester Wesley. Ze vonden het super leuk dat hij terug 

was. Heel veel plezier gewenst de volgende turnlessen. 

Juf Els is ondertussen “verhuisd” naar De Lakerberg, wij 

gaan haar missen en hopen dat ze snel nog eens langs komt. 

 

De fietsjes zijn terug aanwezig 

 

De kleuters hebben op de grote speelplaats weer veel 

rijplezier. Iedereen doet het hoe het moet, wat goed! 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info 
 

Woensdag 12 mei 

Lokale verlofdag 

Als je opvang nodig hebt, moet je dit regelen via de 

buitenschoolse opvang. 

 

Trouw juf Mirella 

 

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 

 geen school wegens Hemelvaart 

 Donderdag groot Ramadanfeest! 

 

Maandag 17 mei 2021 

 Derde zwembeurt voor 1a, 1b en 2 

 
 

 


