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Antoon speelt graag groener!
Vandaag waren de mensen van MOS bij ons op school op bezoek.
Ze kwamen vooral brainstormen met enkele leerkrachten over onze
samenwerking de komende jaren, maar lieten op onze speelplaats een mooie
krijttekening achter. Want ‘mossen’… daar zijn wij in kleine stapjes op onze
school volop mee bezig!
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Vlaamse kermis 2022
Uiteraard staat onze Vlaamse Kermis al in drukletters in jullie agenda
genoteerd… Vorige week sloop er echter een klein foutje in de uurregeling van
de optredens. Dat zetten we hieronder eerst recht…
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Indien je zoon of dochter die dag niet aanwezig kan zijn (wat we héél jammer
zouden vinden) en daardoor niet kan meedoen aan het klasoptreden, graag
even een seintje aan de juf of meester via mail. Zo kunnen zij hun optreden tot
in de puntjes voorbereiden!
Ons animatieteam is nog op zoek naar knuffels om het podium te versieren. De
knuffels worden na afloop van het schoolfeest gedoneerd aan een goed doel.
Heb je thuis nog iets liggen? Dan mag je het afgeven op het secretariaat of in
de kleuterschool.

Lagere school

Nieuws uit het 1ste leerjaar
Donderdag 12 mei gaan we naar Hidrodoe in Herentals. De kinderen moeten
geen boekentas meebrengen. We leven ons uit in het water-doe-centrum.
Om 15.30 u zijn we weer op school.
We stoppen volgende dingen in onze rugzak:
•
Brooddoos
•
Koek / fruit / water
•
Papieren zakdoekjes

Infoavond zeeklassen
Onze vierdejaars zijn volop begonnen met de voorbereiding van de
zeeklassen. In de lessen van wereldoriëntatie leren ze over de omgeving van
Cadzand, over de vogels, over de Noordzee, over de begroeiing en ze bereiden
ook hun uitstappen voor. De zeeklassen gaan door in Cadzand van 21 tot en
met 24 juni.
De ouders worden uitgenodigd op dinsdag, 7 juni om 19.30 uur. Meer dan
waarschijnlijk gaat de infoavond door op onze pas ingerichte creazolder. Maar
het is nog even afwachten of onze technische staf alles tijdig in orde krijgt. Via
de schoolagenda worden jullie alvast verder op de hoogte gehouden.

Sportdagen
Op donderdag 12 ( 4, 5 en 6de) en vrijdag 13 mei (1, 2 en 3de) staat onze
sportdag op de planning. De leerlingen brengen het volgende mee in een
rugzak. Voldoende eten en drinken, sportschoenen van de school voor binnen.
Ze doen deze dag kledij aan dat tegen een stootje kan en schoenen die vuil
mogen worden.
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Turnen 2de en 3de graad
De leerlingen mogen een badmintonracket meebrengen. Dit blijft een aantal
weken in de klas om tijdens de turnles te gebruiken. Voorzie het racket zeker
van een naam. Dit is geen aankoopverplichting. Er zijn er net te weinig op
school om er voor iedereen eentje te voorzien.

Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa, juf Pauline en juf Katrien
Allereerst, bedankt aan alle mama’s die deze week langs gekomen zijn in onze
klas. De week over ‘mama’ zit erop. De volgende twee weken zullen de kleuters
leren over ‘de boerderij’.
Op donderdag 19 mei staat er een uitstap gepland naar ’t Karrewiel in
Grobbendonk.
Wie nog boekjes of een leuk spelletje heeft liggen over de boerderij mag dit,
mits goed voorzien van naam, steeds meebrengen naar de klas.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Wij willen graag alle mama's bedanken die tijd konden vrijmaken om samen
met hun kleuter te genieten van de mamadag. Onze kleuters waren super
enthousiast!!
Volgende week starten we met ons boerderijthema en brengen we een
bezoekje aan boerderij Mikerf.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week vrijdag gaan we op schoolreis naar de kloek in Grobbendonk.
De kleuters nemen zoals altijd een rugzakje mee met tussendoortjes,
boterhammen en een drinkbus. Bij mooi weer mag je jouw kleuter thuis al
insmeren.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Wij hebben het druk de komende weken. Van alles wat!
Er wordt geknutseld en gedanst voor het schoolfeest.
Bij het eilandenbord krijgen we opdrachten i.v.m. letters.
En we leren de eerste liedjes voor de diploma uitreiking.
Deze gaat door dinsdag 28 juni om 19u00.

We wensen alle deelnemers aan onze quiz vanavond een portie gezond
verstand!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie

