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En zo heeft u alweer de laatste nieuwsbrief van dit trimester in de hand of op het scherm. Na een lange
winter is het echt hunkeren naar die eerste warme lentezon!
Ondanks de koude wintermaanden stond het tweede trimester weer bol van de activiteiten... Het vierde
leerjaar trok op boerderijklassen, de ouderraad organiseerde een ouderfuif en een garageverkoop, de
kindercarnavalstoet trok weer door de straten van Sint-Lenaarts en onze school nam afscheid van juf. Chris
die met pensioen ging. En allicht waren er nog heel wat andere activiteiten die in deze opsomming ontbreken.
Daarnaast werd er ook in de klassen hard gewerkt! Het resultaat stond te lezen in de lenterapporten die de
afgelopen
week
werden
besproken
tijdens
de
oudercontacten.
Op een eigentijdse en sfeervolle manier beleefden onze
kinderen ook de ‘Goede’ Week en ‘Goede’ Vrijdag. Op deze
manier komt ook voor hen Pasen dichtbij!
Alvast aan ieder een zalig paasfeest en geniet van de
vakantie…
Koen Van Echelpoel/directeur

1. Foto’s website.

- Pasen en verjaardagen instapklas – Foto’s 2KA – Verjaardag juf Ellen – Foto’s wijkschool – Muzische dag
kleuterschool – Auteurslezing 2de lj – Danone cup en kinderboerderij 4de lj – Foto’s 12KB
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 18 april : fruitdag!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 5de leerjaar op maandag, 16 april 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 (wijkschool) werken na de vakantie rond het thema ‘Welkom nieuwe kleuters en
nieuw leven beleven in onze klas’. Ze hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Hilde (instapklas) werken na de vakantie zonder thema. Zij verwelkomen hun nieuwe
vriendjes.
- Juf Annabelle (1KA) en haar kleuters werken na de vakantie rond de lente. Ze hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van 12KB werken na de vakantie een weekje zonder thema. Zij hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) werken na de vakantie zonder thema.
- De kleuters van juf Katia (3KA) gaan na de vakantie enkele weken spelen met letters.
Wie een tekenmal met letters of magneetletters heeft mag deze meebrengen. Als we van iemand de cd van
het boek "het letterwinkeltje" zouden mogen lenen zou dat ook heel fijn zijn. (alles voorzien van naam a.u.b.)

- Juf Christel (3KB) en haar kleuters werken na de vakantie rond het prentenboek ‘Het letterwinkeltje’. De
kleuters moeten niets meebrengen.
4. Na de paasvakantie gaan de kleuters weer volop buiten fietsen. (zie overzicht hieronder)
De kleuters mogen de dag dat ze aan de beurt zijn hun fiets mee naar school brengen.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

Fietsen
1KA – 2KB
2KA
Instapklas
3KA – 3KB

5. Op tijd in school!
De laatste tijd merken we dat heel wat kinderen te laat komen op onze school. Zo missen ze de start en het
welkomsmoment in de klas. Wist u dat onderzoek heeft uitgewezen dat systematische laatkomers een
achterstand opbouwen die ze moeilijk nog goedmaken? Bovendien vormen laatkomers één van de grootste
ergernissen van de leraren.
Ook in de kleuterschool is het belangrijk om je kind op tijd te laten komen. Een
kleuterklas is meer dan louter ‘opvang’ en ‘bezigheidstherapie’. Kleuters die vaak
te laat op school komen, lopen ook het risico om dat gedrag later in de lagere
school en het secundair door te trekken.
Alvast bedankt om het “laatkomen” uit onze school te bannen en uw kind op tijd
naar school te brengen.

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

