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NIEUWSBRIEF MEI 2021 

 
Ma 03  -Bij goed weer maken het 1ste en het 2de leerjaar een lentewandeling met 

 picknick.  

-Stagiaire Margo in het 6de leerjaar t.e.m. 21 mei. 

  -Stagiair Thomas in K2-3B t.e.m. 21 mei. 

  -De kleuters van K4-5 gaan naar de bib. 

  -Het 2de leerjaar gaat zwemmen. 

  -Tuinproject met meester Tim voor de derde graad.   

 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

       

Wo 05  -Digitale navorming voor juf Veerle en juf Shana: kwartiermakers. 

 

Do 06  -Juf Shana gaat op nascholing. 

 

Vr 07  -Snoeplezen in de lagere school. 

  -Provinciebeurs voor het 4de leerjaar. 

   

Ma 10  -Tuinproject met meester Tim voor het 1ste leerjaar. 

  -Vergadering College van directeurs. 

 

Di 11  -Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaan zwemmen te Kontich. 

  -Integratie 5- jarigen en het 1ste leerjaar. 

 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 

Wo 12  -Tentoonstelling (met de fiets) Anne Frank in de bib te Reet voor het 5de en  

  6de leerjaar.   

 

Do 13 en 14 - Vrijaf: Hemelvaartsdag en brugdag 

  

Ma 17  -Welkom aan onze nieuwe kleuter! 

  -Het 2de leerjaar gaat zwemmen. 

  -Tuinproject met juf Christel voor de 2de graad. 

  -20.30 uur: Ouderraad 

 

Di 18  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 

 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 

Wo 19  -De directie en juf Marva volgen nascholing. 

 

Do 20  -De lagere school gaat naar de bib. 

  -Juf Ilse, juf Shana en meester Tim gaan op nascholing. 

 

Vr 21  -Juf Marva gaat op nascholing. 

    

Ma 24  -Vrijaf: Pinkstermaandag 
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Di 25  -Zwemmen te Kontich voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 

   

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 

Do 27  -Juf Ilse gaat op nascholing. 

 

Vr 28  -Auteurslezing Jef Aerts via zoom voor het 3de leerjaar. 

  -Integratie 5- jarigen en 1ste leerjaar. 

 

Ma 31  -Het 2de leerjaar gaat zwemmen. 

  -Tuinproject met juf Christel voor de 2de graad.   

 

 

   

WEETJES 
 

 

-Datum diploma uitreiking 5- jarigen: dinsdag 29 juni om 16.00 uur 

                                       6de leerjaar: dinsdag 29 juni om 19.00 uur. 

Verdere info volgt! 

 

-Het Rode Kruis is ons heel dankbaar!  We hebben met zijn allen een ons steentje 

bijgedragen bij de stickerverkoop. 

 

-GEZOCHT: Zwemgerief voor de kinderen van de lagere school.  Heb jij nog 

zwembroekjes en/of badpakken die te klein zijn of niet meer gedragen worden?  De juf of 

meester zal er heel blij mee zijn. 

 

-BALANGRIJK: In bijlage de data van schoolvrije dagen voor het schooljaar 

2021-2022! 

 

 

 

 

 


