SPRINGPLANKNIEUWS
- ma 17/04
- di 18/04

- wo 19/04
- do 20/04
- ma 24/04
- di 25/04
- do 27/04
- vr 28/04
- ma 01/05

Einde van de Paasvakantie
Start derde trimester
Instap peuters
5-jarigen naar de bibliotheek
Zitdag CLB-medewerkster KO (8.30-10.10 uur)
Klasvergadering instappertjes
Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10:00 uur)
Vrije inschrijvingen
Medisch onderzoek °2013
Zitdag CLB-medewerkster KO (8.30-10.10 uur)
Voorstelling CC Muze 1AB
Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.00 uur)
Lokale verlofdag- geen school!
Feest van de arbeid- geen school!

1. Zwemlessen
4AB: 17/04
5AB: 25/04

2. OEI! LUIZEN OP SCHOOL!
Regelmatig stellen we in onze school vast dat er kinderen zijn met
luizen. Mits een correcte behandeling kan deze plaag goed onder
controle gehouden worden. Daarom deze dringende vraag aan de
ouders om a.u.b. regelmatig het haar te controleren en indien u
vaststelt dat uw kind neten of luizen heeft dan dadelijk de school
te verwittigen, zodat wij alle kinderen van de klas een brief
kunnen meegeven met de nodige instructies. Indien uw kind
behandeld moet worden, volg dan strikt de richtlijnen van de
apotheker en gebruik de juiste shampoo en een luizenkammetje.
3. Data Eerste Communie en Vormsel 2018

Eerste Communie: zondag 22 april 2018 om 10.00 uur
Vormsel: zondag 29 april 2018 om 9.00 uur

4. Regeling einde schooljaar.
Op vraag van verschillende ouders deel ik jullie de afspraken mee voor het einde van dit
schooljaar.
Dit schooljaar eindigt op vrijdag 30 juni 2017 om 12.05
uur. ’s Namiddags is de school nog open tot 15:15 uur en zijn
alle leerkrachten aanwezig op school.
De proclamaties vinden plaats op donderdag 29 juni 2017,
om 18.00 uur voor de 5-jarigen en aansluitend om 19.30
uur voor de leerlingen van het zesde leerjaar.
De rapporten van de lagere school worden meegegeven op
vrijdag 30 juni. Kinderen die dan niet aanwezig zijn kunnen
een afspraak maken met de directeur na 5 augustus.
5. Inschrijvingen 2017-2018
Tijdens de voorrangsperiodes werden er 34 kleuters en 2 nieuwe
leerlingen voor de lagere school ingeschreven.

6. Studietoelage aanvragen!!!
Voor het academiejaar 2016-2017 kan u nog een
aanvraag indienen tot uiterlijk 1 juni 2017, niet
vergeten want elke toegekende toelage betekent
niet alleen een welgekomen gezinstoelage maar ook
een bonus voor de school, zowel financieel als in
lestijden. www.studietoelagen.be .
7. Kinderboekenrekje
In ‘Dit is voor jou’ van Sanne te Loo houdt een
jongetje enorm van tekenen. Een vel papier, ja
zelfs een stoep vindt hij te klein om zijn fantasie
uit te drukken. Anselmo, een oude schilder, laat
hem in zijn rommelige werkruimte binnen en toont
hem hoe je van een vlek een spinnetje, een flamingo
of een olifant maakt. Het jongetje krijgt alle
ruimte om te fantaseren en zijn droom waar te
maken, zelfs als Anselmo vertrekt. De mooie,
paginagrote illustraties krijgen stilaan meer kleur
en details. Een fijn prentenboek over hoe je
talenten mogen ontwikkelen, je ook gelukkig maakt.
(Lemniscaat, 13,95 euro; uit De Bond 17/3/17)

8.
Het valentijns-ontbijt van zondag 12 februari was een enorm
succes met 650 kinderen en volwassenen die genoten van het
lekkere ontbijt. Bedankt allemaal voor de steun. Een heel dikke
merci ook aan de leden van de oudervereniging en het
leerkrachtenteam en aan de gulle sponsors.
De leerlingen en de leerkrachten van het vijfde leerjaar organiseerden een
koffiestop op 17 maart, die bracht 170 euro op voor Broederlijk Delen.
Bedankt!
De verkoop van gebak door de leerlingen van het vijfde leerjaar bracht 500 euro op voor de
Sint-Vincentiusvereniging van Heusden-Zolder. Nog eens hartelijk bedankt!
9. Schoolfeest!!!

Gelieve zaterdag 10 juni 2017 met stip te noteren in uw
agenda want dan vindt het schoolfeest plaats met fijne
optredens, lekker eten en drinken, een cava- en wijn-bar en
allerlei leuke spelletjes voor kinderen.
Hartelijk welkom.

AAN ALLEN EEN DEUGDDOENDE, ZONNIGE PAASVAKANTIE !!!

