
 

 

Agenda en nieuwsbrief: mei 2019 
 

Beste ouders, 

 

De kinderen van het eerste leerjaar doen op zondag 26 mei hun eerste communie. 

We willen de communicanten, samen met hun ouders, proficiat wensen. Dat de 

weergoden hen goedgezind mogen zijn, zodat ze ten volle kunnen genieten van deze 

heuglijke dag. 

 
De data voor de eerste communie en de vormselviering voor 2020 zijn ondertussen ook 

bekend. De eerste communie is gepland op zondag 17 mei 2020. De vormselviering gaat 

door op zondag 3 mei 2020. 

 

De maand mei beloofd een drukke maand te worden. Zo zal er op zaterdag 18 mei 

ons langverwachte "vernieuwde" schoolfeest plaatsvinden. Begin van nu al maar te 

bidden voor stralend weer, want we plannen een namiddag vol "Vlaamse kermis", 

attracties, optredens,... en het zou zonde zijn mocht dit alles in het water vallen!! 

 

Dinsdag 21 mei is het de beurt aan onze kleutertjes om aan hun grootouders te 

tonen wat ze allemaal geleerd hebben bij de juffen. Onze "Reis door fantasieland" 

gaat door in 2 shiften. Over de exacte planning worden jullie later op de hoogte 

gebracht. Wat we wel kunnen vertellen is dat de eerste voorstelling begint om 9.30u 

en de tweede om 11u. Vooraf worden de grootouders getrakteerd op een tas koffie 

en een stukje taart.  
 

Tijdens de Paasvakantie hebben de leerkrachten de handen uit de mouwen gestoken om 

de speelplaats van het lager onderwijs wat op te fleuren. Het resultaat mag zeker en 

vast gezien worden. Foto's van de nieuwe spelletjes, het podium, de klimmuur,... staan op 

onze website en kunnen daar door jullie bewonderd worden. 

 

MET EEN DIKKE DANKUWEL NAAR ONZE LEERKRACHTEN LAGER ONDERWIJS!!!! 
 

 

Met vriendelijke groeten 

juf Nady, juf Ellen en meester Jo 
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MEI  2019  

 
1 WO FEEST VAN DE ARBEID: vrijaf Iedereen 

2 DO   

3 VR Carrousel verkeer  1ste t.e.m. 6de 

leerjaar 

4 ZA   

5 ZO   

6 MA   

7 DI   

8 WO FRUITDAG 

Auteurslezing Stijn Moechaers 

Iedereen 

2e leerjaar 

9 DO Auteurslezing Luc Embrechts 5e + 6e leerjaar 

10 VR   

11 ZA   

12 ZO Heilig Vormsel  

13 MA   

14 DI   

15 WO Pedagogische Studiedag: leerlingen vrijaf Iedereen 

16 DO   

17 VR   

18 ZA SCHOOLFEEST! (Het Blavierke feest!) Iedereen 

19 ZO   

20 MA VM: Kronkeldiedoe 1e + 2e leerjaar 

21 DI VM: Grootoudersfeest Kleuters 

22 WO FRUITDAG Iedereen 

23 DO 20.00u: Sponsorcomité Leden 

24 VR Carrousel Reizen 1ste t.e.m. 6de 

leerjaar  

25 ZA   

26 ZO Eerste communie 1e leerjaar 

27 MA Info instappertjes na O.L.H. Hemelvaart  

28 DI Schoolbezoek "Veilig op weg" 3e, 4e, 5e en 6e 

leerjaar  

29 WO FRUITDAG Iedereen 

30 DO O.L.H. Hemelvaart  

31 VR Vrijaf  
 
 


