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Musical 
 Zopas zijn de workshops “musical” in het vijfde en 
zesde leerjaar gestart. En ook juf Gretel is in 1, 2, 3 en 4 griezelige 
songs uit haar hoed aan het toveren. Zelfs in de kleuterklassen 
broeden de juffen op spookachtige dansjes en angstaanjagende 
muziekjes. De apotheose zou normaal gezien op zaterdag 13 juni 
plaatsvinden met twee voorstellingen in een uitverkocht CC De 
Mol. Helaas, helaas… corona dacht er anders over.   
 Maar niet getreurd. Jullie zullen zeker kunnen genieten 
van dit griezelig spektakel. Hoe we dit zullen aanpakken verklappen 

we later. Boehoe… 👻👻👻  
 
 
Geen zeeklassen 
 Na de sneeuwklassen kunnen nu ook de zeeklassen 
voor het 3de en 4de leerjaar spijtig genoeg niet doorgaan. Een 
beslissing i.v.m. de bosklassen volgt zeer binnenkort.  
 
 
Geboorte 
  Annabel (poezenklas) is erg blij. Zij kreeg er immers 
een zusje bij: hoera voor Elisa. Proficiat, mama, papa en Annabel.  

Einde loopbaan juf Rezy 
 De kinderen van het zesde leerjaar kennen haar nog. 
Tot 2 jaar geleden was juf Rezy immers de klasjuf van het vierde 
leerjaar. Sinsdien is zij verantwoordelijk voor de begeleiding van de 
startende leerkrachten binnen onze scholengemeenschap. Eind 
april hangt ze haar boekentas aan de haak en gaat ze met pensioen.  
 Wij willen haar graag danken voor haar inzet voor de 
school en de scholengemeenschap en wensen haar een hele fijne 
pensioentijd toe.   
 
 
Schoolrekening 
 Binnenkort ontvangen jullie een laatste schoolfactuur. 
Hierop zullen er geen klasonkosten meer aangerekend worden 
(afrekening zwemmen, theatervoorstellingen, workshops, enz.…)  
 De kinderen die ‘s middags niet naar huis gaan, betalen 
enkel ‘vergoeding middagtoezicht’. De dagen dat de school 
gesloten was, brengen we in mindering.  
 Ook de voorschotten van de sneeuwklassen worden 
eerdaags teruggestort.  
  
 
Heel veel sterkte 
 Wij wensen de familie van Saar (6R) heel veel sterkte bij 
het overlijden van opa Fons en de familie van Mats (poezenklas) bij 
het overlijden van moeke Chantal. Innige deelneming.   
  
 
Vrije dagen 
  Noteer zeker dat donderdag 13, vrijdag 14 en 
maandag 24 mei een vrije dag is.  
 



Chromebooks 
  Het gebruik van digitale hulpmiddelen is de voorbije 
maanden bijzonder toegenomen. Naast vaste computers en 
laptops gebruiken we voornamelijk Chromebooks op school. Na de 
recentste aankoop hebben we nu een zestigtal exemplaren in 
gebruik.  
  Verder vernieuwden we ook de digitale borden in 
3B, 4I en 5SV. Zij krijgen nu les op een superhelder touchscreen.  
 
 
Buitenlesdag  
 Donderdag 29 april was het ‘buitenlesdag’. Heerlijk om 
in openlucht les te krijgen. We hebben er dan ook meteen een 
ganse week van gemaakt. Het weer was niet altijd even mooi maar 
we hebben toch erg veel buiten gezeten. Foto’s vind je op de 
website. 
 
 
Beestjes 
 Dinsdag 4 mei wordt de speelweide een boederij. Die 
dag komt kinderboerderij “Dieren op wielen” op bezoek. De 
kleuters zullen jullie ’s avonds zeker kunnen vertellen welke dieren 
ze allemaal gezien hebben.  
  
  
Verkeer aan de poort 
 In de vorige nieuwsbrieven lazen jullie over gevaarlijke 
situaties aan de schoolpoorten. We merken dat het reeds veel 
veiliger is. Hartelijk dank voor jullie medewerking. Alleen samen 
kunnen we het veilig houden. 
 
 

Aperobox 
 Zomertijd is aperitieftijd. Onze nieuwe aperobox is hier 
uitermate geschikt voor. Je kan ze op school afhalen of thuis laten 
leveren op zaterdag 5 juni. Bestellen kan vanaf volgende week. Een 
aparte brief volgt nog.  
 
 
Vrijdag 30 april Zwemmen muizen 
 Zwemmen 1, 4 en 2 
Maandag 3 mei  Start inschrijving van aangemelde kinderen 
Dinsdag 4 mei Diertjes op wielen 
 Zitdag CLB op school (namiddag) 
Vrijdag 7 mei Zwemmen muizen 
 Zwemmen 3, 5, 6 
Donderdag 13 mei Vrijaf 
Vrijdag 14 mei  Vrijaf 
Maandag 17 mei Schoolfotograaf (klassikaal en individueel) 
Dinsdag 18 mei Peilingstoets wiskunde 6de lj. 
 Zitdag CLB op school (namiddag) 
 Vergadering oudercomité 
Vrijdag 21 mei Zwemmen muizen 
 Zwemmen 3, 5, 6 
Maandag 24 mei  Vrijaf 
Woensdag 26 mei Groot voetgangersexamen 
Vrijdag 28 mei Zwemmen muizen 
 Zwemmen 1, 4 en 2 
  

 


