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Nieuwsbrief mei 

 

Het laatste trimester is net begonnen of mei staat al 

voor de deur. Wat gaat het snel. Mei is gevuld met 

een sportdag, uitstappen, leuke lessen, toetsen, maar ook hier en daar een 

vrije dag. Het zal weer een gevarieerde maand worden. 

 

 

Het is belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk in contact komen met de bib. 

Elke maand brengen ze een bezoekje, maar in april had de bib een leuk spel 

voorzien. 

 

In het thema “brood” brachten de kinderen een bezoek aan de molen en de 

bakker. Leren buiten de klasmuren. 

 

Net voor de vakantie bood de bib de kinderen een auteurslezing aan 

gebracht door Koen Van Biesen. Luisteren naar een verhaal, gecombineerd 

met een streepje muziek. De kinderen genoten in ieder geval #lezen is leuk. 

 

Onmiddellijk na de paasvakantie ontvingen we alle kleuters. De kinderen van 

het vierde kregen 1 of meerder kleuters onder hun hoede. Vertederend om 

te zien hoe goed zij voor de kleintjes zorgden. 

 

Op 1 april mochten er kinderen van 5 en 6 een mop komen vertellen door 

‘het bakje’. Lachen is gezond. 

                                                                                                                         

Volgend jaar zullen velen onder hen met de fiets naar school gaan. Een 

fietsexamen afleggen is zeker niet overbodig. Een spannende dag voor onze 

jongens en meisjes van het zesde. 

 
Deze maand gaat onze jaarlijkse sportdag door op vrijdag 17 mei. Meer info 

volgt nog via een brief. We hopen alvast op lekker weer. 

 

Algemeen:  

 

* De ouderraad kijkt terug op een geslaagde wandeling, uitgewerkt in het 

teken van de Ronde Van Vlaanderen. Bedankt voor de organisatie. 

 

* Heel wat kinderen namen in maart deel aan de Kangoeroewedstrijd. Ze 

hebben ondertussen allemaal hun certificaat ontvangen. Een dikke proficiat 

aan alle deelnemers. 

 

* Het decoteam heeft onze inkom en refters weer in een ongelofelijk mooi, 

nieuw jasje gestoken. Wat genieten we telkens van deze metamorfoses. 
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* Alvast een dikke proficiat aan onze vormelingen en de kinderen die hun 

Eerste Communie doen. 

 

 

Tip van de maand: 

 

Vergeet niet om een wijziging in adres, 

telefoonnummer, …. telkens door te geven aan 

het secretariaat. Bedankt.  


