
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

Toen ik gisteren de downloadlink ontving, ging ik onmiddellijk weer 

in musical-modus. Dan ben ik helemaal “in the mood” en verschijnt 

er een grote glimlach op mijn gezicht. Sinds vorige week weten 

jullie heel goed hoe dat komt. Na vier jaar hebben onze leerlingen 

nog eens mogen schitteren op het grote podium. 

En ze hebben dat prima gedaan! Het was soms geduldig wachten tot 

het eindelijk hun beurt was, maar het is allemaal vlotjes verlopen.   

Ook jullie bedanken wij graag nog eens voor de medewerking. Het is 

toch een heel gedoe om iedereen ter plekke te krijgen op de 

repetities en de voorstellingen. Als alles vlot verloopt zullen wij in 

het voorjaar van 2026 opnieuw een muzisch feest organiseren. Het 

aftellen kan (voorzichtig) beginnen. 

Met deze link kunnen jullie nog eens nagenieten! Als je de 

voorstelling graag wil “bewaren”, kan je ze best downloaden en 

ergens op een harde schijf opslaan. 

 

Onze leerlingen van het zesde zijn momenteel druk bezig met hun 

schoolkeuze voor volgend jaar. Blijven zij in de buurt schoollopen? 

Of gaan ze volgend jaar elke dag met de bus op pad? Ook deze 

week gingen zij weer op bezoek in een middelbare school. 

Woensdag waren zij te gast in het Lucerna-college. Ze zien onze 

leerlingen overal graag komen! En daar zijn wij natuurlijk heel trots 

op. 
 

Vanaf maandag (6 maart) gaan de laatste klassen nu ook vijf keer 

zwemmen. Dat zijn onze leerlingen van het eerste en de leerlingen 

van het vijfde. 

 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan en het schoolteam 

https://f.io/6lXSrdaA


Info 

 

maandag 6 maart 2023 

Vandaag wordt er voor de eerste keer gezwommen door de 

klassen 1a, 1b en 5. Vergeet je zwemgerief niet! 

 

woensdag 8 maart 2023 

kleuterproject k5a en k5b (thema insecten) 

 

donderdag 9 maart 2023 

huiswerkklas 1ste leerjaar 

 

 

woensdag 15 maart  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

vandaag moeten de leerlingen NIET naar school 

 

 


