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1. Foto’s website.

- Foto’s van instapklas – 12KB – 3KA – 4de leerjaar – Carnaval kleuters
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 28 maart : fruitdag!
- Eerste keer zwemmen voor de leerlingen van het 5de leerjaar op maandag, 26 maart 2018. Vergeet
jullie zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van Juf Rein en Juf Ellen (wijkschool) werken volgende week verder rond het thema ‘Op weg
naar Pasen’. Wie thuis nog volledige puzzels heeft en niet meer gebruikt mag dit meebrengen naar de school.
Alvast bedankt!
- De kleuters van juf Hilde (instapklas) werken volgende week rond ‘Eieren’. De kleuters mogen een ei
meebrengen van chocolade of suiker of papier of ….
- De kleuters van juf Annabelle (1KA) werken volgende week rond het ‘Paasfeest’ en hoeven niets mee te
brengen.
- Juf Angie (12KB) en haar kleuters werken nog een week verder rond ‘Pasen’. De kleuters hoeven niets mee
te brengen. Ook zitten de kleuters door de lading zakdoeken heen, een nieuwe doos is altijd welkom!
- De kleuters van juf Diane (2KA) kijken uit naar de muzische dag op dinsdag en naar het Paasfeest. Ze
moeten niets meebrengen. Juf Diane (2KA) is ook op zoek naar heeeeeeel veeel knopen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken volgende week rond het boek het ‘Allermooiste ei’.
Zij mogen knuffelkippen en grote eierkartons (vierkante van 30 eieren) meebrengen. (naam vermelden a.u.b.)
- De kleuters van juf Christel (3KB) werken volgende week rond ‘Pasen’. Zij hoeven niets mee te brengen.
Voor de muzische dag op dinsdag, 27 maart mogen ALLE kleuters van ALLE klassen een ei meebrengen.
4. Toneelvoorstelling.
Op maandagvoormiddag, 26 maart gaan de leerlingen van het 1ste leerjaar naar de toneelvoorstelling ‘Liedjes
met wortels 2’ in het Cultureel Centrum te Brecht. Het vervoer wordt door de gemeente geregeld. De
voorstelling kost € 2,50 en komt op de volgende schoolrekening.
5. Gezinsviering Pasen.
Op zondag, 1 april is het gezinsviering ‘Pasen’ om 9u.30 in de kerk (Veerle). Kom meevieren, jong en oud van
harte welkom! Als je wil meehelpen, kom dan wat vroeger!

Een prettig weekend! Het schoolteam.

