
BO 

Nieuwsbrief april 

Halfvasten was weer een topdag voor onze school. 

Het zonnetje was van de partij en in de namiddag konden de kinderen lekker 

smullen van een heerlijke wafel, of waren het er twee... Bedankt aan de 

helpende handen van onze ouderraad. 

Ook werd die ochtend het apenparcours officieel geopend. Na de klimmuur 

weer een extra speelelement op onze speelplaats. 

 

Het eerste leerjaar volgde een zeer leuke en leerrijke moestuinworkshop bij 

Aveve. 

 

 

Wist je dat je ook kan bouwen met suikerklontjes , water en bloemsuiker? 

Onze kinderen van het tweede kunnen je er alles over vertellen. 

 

Lezen is leuk. In elk leerjaar werken we aan het leesplezier. In het derde 

mochten de kinderen een boekenpraatje houden over hun lievelingsboek. 

 

Het vierde is helemaal in de ban van het circus. Dit is een heus muzisch 

project met boetseren, schilderen, knippen en plakken, en zelfs een filmpje 

maken op de computer hoort erbij. 

 

Op woensdag 13 maart kreeg het vijfde leerjaar een sessie van de Dode 

Hoek, zowel theorie als praktijk kwamen aan bod. Onze school won dit met 

de wedstrijd van de Strapdag.  

                                                                                                                         

Vanuit Sportregio Noorderkempen kregen de kinderen van het zesde de 

kans om deel te nemen  aan het scholenproject G-sport. Tijdens een  

voormiddag maakten ze kennis met 4 G-sporten. In de klas werd dit 

voorbereid zodat we onze kinderen kunnen sensibiliseren voor G-sport. 

 
Het verkeerspark is het middel bij uitstek om de verkeersregels te oefenen, 

maar ook de stap- en fietsvaardigheden worden versterkt. 

 

Algemeen:  

 

* Juf Karin van het secretariaat zal tot het einde van het schooljaar afwezig 

blijven. 

 

* Zoek hem niet in het graf. Jezus leeft! Komen jullie meevieren? Je bent 

hartelijk welkom in de gezamenlijke Paasgezinsviering op zondag 21 april om 

11.00 u in de St.-Willibrorduskerk te Rijkevorsel. 

 

* Na de paasvakantie kijken we uit naar de kleutertjes die komen 

kennismaken met onze school. Op zaterdag 27 april schrijven we de nieuwe 

kinderen in tussen 8 en 12 uur. 
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Tip van de maand:      
 

Maak je kleerkast 'zomer-klaar' en 

rommel ze helemaal uit.  

 

Onze tweede kledinginzameling van 

het schooljaar gaat door tijdens de 

week van 29 april 2019. 

 

Alle herbruikbare kleren, beddengoed, 

huishoudtextiel, gordijnen, schoenen, riemen, handtassen en lederwaren zijn 

welkom. Belangrijk: Geen kussens of dekbedden en alles graag binnen leveren in 

gesloten zakken (dus geen dozen!). 

 

maandag 29/4 tussen 15u en 16u 

dinsdag 30/4 tussen 19u en 20u 

donderdag 2/5 tussen 8u en 8u30 + tussen 19u en 20u 

vrijdag 3/5 tussen 8u en 8u30 

 

Graag tot dan! 

De ouderraad 
 


