
Op zaterdag 11 mei 2019 nodigen wij jullie allen uit op ons jaarlijks schoolfeest. We 

zetten vanaf 13.30 tot 18.00 onze schoolpoort open in de Schoolstraat.  

Wat staat er zoal op het programma:      

 Optredens van onze kleuters 

 Spelenronde met volksspelen en springkastelen 

voor kleuters en lagere schoolkinderen 

 Voor honger en dorst: een gezellig terras en onze frituur 

 Nieuw dit schooljaar: ‘Draai aan het rad!’ -> altijd prijs!!! 

 Prijsuitreiking van de winnaars van de fotozoektocht: formulieren kan je nog ten 

laatste op 2 mei op school bezorgen. 

We zullen ook dit jaar de Brulens verkeersvrij maken van aan de kruising met de 

Schoolstraat tot net voor de Louis Neefsstraat. Van 10.00 tot 18.30 zal de straat niet 

toegankelijk zijn voor voertuigen.  Fietsers kunnen hun fiets stallen op de parking tegen-

over de school. Wie toch met de auto komt, kan die parkeren op het molenplein. Wij 

danken de buren alvast voor hun begrip! 

Wij hopen dat de zon ons niet in de steek zal laten en wensen jullie van harte wel-

kom!! 
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Nu de paasvakantie achter de rug is en de maand mei voor de deur staat, hebben wij 

ons in de startblokken gezet voor een sprint richting einde schooljaar. De tijd vliegt… 

Nog maar twee maanden! Nog twee drukke maanden: filmfestival, schoolfeest, school-

reizen, sportdag, toetsen, OVSG-toetsen voor het zesde leerjaar en niet te vergeten: de 

verhuis naar de nieuwe school! 

Ook al ligt de eindstreep misschien al in het zicht, als je onze kalen-

der bekijkt denken wij nog niet aan uitbollen en gaan we er nog ste-

vig tegenaan.   

Varia 

 Het kriebelteam is omwille van onvoorziene omstandigheden nog niet aan de con-

trole na de paasvakantie begonnen. Er wordt een nieuwe datum gezocht. Ze zul-

len dit schooljaar zeker nog één keertje komen kriebelen.  

 Nu de lente goed en wel in het land is, worden mutsen, handschoenen, sjaals en 

winterjassen opgeborgen tot volgende winter. Mis je nog een kledingstuk, kom 

dan zeker nog eens naar de doos met gevonden voorwerpen kijken. We hebben 

nog heel wat in de aanbieding! 

 



 

 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

 

 

 1 

Vrije dag 

2 3 

Film Mooov: L5 

4 

Flypast aan de 

molen (11u.55) 

5 

6 

Alles met de bal: 

L3 + L4 

7 8 

Pedagogische 

studiedag: vrijaf  

voor de kinderen 

9 10 

Bezoek aan mu-

ziekacademie: L2 

11 

SCHOOLFEEST 

12 

Herdenking 

W.O. II aan de 

Schuur 

13 14 

Zwemmen: L2 + 

L3 

15 16 17 

Wieltjesdag 

18 19 

20 

Schoolreis: L2  

 

Schoolreis: L5 + 

L6 

21 

Bib: L3 + L4 

22 23 

Kijkmoment in 

K1C: 09.00 

 

Bib: L1 + L2 

 

 

24 25 23 

27 28 

Zwemmen: L2 + 

L3 

 

Schoolreis: L1 

29 

Sportdag: KS 

30 

O.H.Hemelvaart: 

vrije dag 

31 

Vrije dag 
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