- ma 1/5
- di 2/5
- do 4/5
- vr 5/5
- zo 7/5
- ma 8/5
- di 9/5

- do 11/5
- vr 12/5
- zo 14/5
- di 16/5

- wo 17/5
- do 18/5
- vr 19/5
- di 23/5
- wo 24/5
- do 25/5
- vr 26/5
- di 30/5
- wo 31/5

Feest van de Arbeid – geen school
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30-10:10 uur)
Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30-10:00 uur)
Oudervereniging (20:30 uur)
Opening verkeersweek (13:20 uur)
Eerste Communie (10:00 uur)
Start verkeersweek (8-12/5): zie aparte mail
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30-10:10 uur)
KLASFOTO’S
Natuurwandeling 6AB
Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30-10:00 uur)
Afsluiter verkeersweek (14:25 uur)
Vormsel (9:00 uur)
Moederdag
Schoolreis 4- en 5-jarigen
Fietsexamen 6AB
Biebbezoek 3-jarigen
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30-10:10 uur)
Voordracht sexuele voorlichting 5AB
Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30-10:00 uur)
Studiereis De Watersnip 3AB
Schoolreis 2,5- en 3-jarigen
Studiereis Tongeren 6AB
Bezoek zoogdierenopvangcentrum 4AB,5AB
Hemelvaartsdag – geen school
Brugdag OHH – geen school
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30-10:10 uur)
Wetenschapskoffers 5AB
Techniek: raketten 5AB

1. Zwemlessen
4AB: 2/5, 16/5, 30/5
5AB: 9/5, 23/5
2. Schoolfeest: STOP! Anders … MAG!
Zaterdag 10 juni 2017 organiseert het schoolteam samen met de oudervereniging het
jaarlijkse schoolfeest in de school. Dit jaar kozen we weer voor de gebruikelijke formule
met om 13:30 uur optredens van de kinderen, allerlei kinderspelen, 2 springkastelen,
schminken, tombola-altijd-prijs, eten en drinken voor jong en oud en … een leuke wijn- en
cavabar. We verwachten jullie!

3. Verkeersweek 8-12 mei/Autoluwe schooldag
Alle kinderen en ouders worden uitgenodigd om tijdens de maanden mei en juni
zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.
Verkeersacties tijdens de verkeersweek zullen nog aangekondigd worden via mail.
4. Kom ik op tijd?
Mag ik vragen dat alle kinderen op tijd aanwezig zijn bij het begin van de lessen (8.30
uur en 13.20 uur) want het is vervelend als er verschillende kinderen te laat in de klas
zijn. Denk er ook aan dat de kinderen na de school tijdig moeten afgehaald worden, er is
maar toezicht tot 15.30 uur en dan worden de kinderen naar de opvang gebracht.
Bedankt voor uw medewerking.
5. Boekenhoekje – Ik wens je meer van Amy Krouse Rosenthal
In elke welgemeende wens zit een fijne pit van vriendschap, een
wolkje droom dat alles mooi mag worden, een hoop dat we elkaar
niet in de steek zullen laten, een eeuwige wens om hier samen
gelukkig te zijn.
Dit bijzondere boekje is op maat van alle kleine kinderen
gemaakt, past ook in hun handen en er is weinig leeservaring
voor nodig, maar de eenvoudige boodschap zal hen niet ontgaan.
Het is ook een boekje voor alle grote mensen die van het leven en van andere mensen
houden. De mooie, expressieve illustraties van Tom Lichtenheld geven de wensen kleur en
sfeer. Een geschenkboekje bij uitstek bij elke bijzondere gelegenheid.
(De Fontein, 12,99 euro) (uit De Bond)
6. Eerste communie/Vormsel
Na een fijne voorbereiding thuis en in de klas doen zondag 7 mei 20
kinderen hun Eerste Communie. Proficiat aan de kinderen en hun ouders en
bedankt aan iedereen die deze fijne gebeurtenis heeft voorbereid. We
heten ze welkom in de grote vriendenkring van Jezus
Zondag 14 mei worden de 12-jarigen gevormd. Proficiat aan de
vormelingen, hun ouders en hun volwassen tochtgenoten en dank aan de catechisten die
een heel jaar lang deze jongeren hebben begeleid.
7. Mama, moeder, moeke, moe, ma
Mama is het woord waar het leven mee begint
Mama is het woord dat hoort bij ieder kind
Een woord om zacht te zeggen niet om luid te schreeuwen
Het hoeft niets uit te leggen en gaat door alle eeuwen
Mama is het woord waar de mensheid mee begint
Mama is een ander woord ………………… voor liefde!
Voor de liefste mama van de wereld!
Je bent altijd goed gezind
voor jou is er nooit iets te veel,
het enige wat ik zeggen wou
is dat ik heel veel van je hou! (Imke)

Proficiat aan alle moeders!

8. Dag Jan

Op 13 april is Jan Sijbers overleden. Jan is jaren verbonden geweest
aan onze school als papa van Claudia, Louise en Marie-Siska en als
meewerkend lid van de oudervereniging.
Hij had ook een groot hart voor onze groene kadee. Daarom een
korte afscheidstekst en een afdruk van zijn gedachtenisprentje als
blijk van waardering en medeleven voor Grietje, de meisjes en de
ganse familie.

Lieve Jan
Bedankt voor al de mooie momenten samen, waarbij je ons zoveel hebt bijgeleerd. Een hekje
vlechten, rijden met de pony's, openstaan voor een nieuw project samen ... niets was jou teveel
gevraagd.
Alle bomen, bloemen, ... die we zullen planten in de toekomst dragen we op aan jou, want jij was
voor ons ook een echte groeneKadee!

De groeneKadees zullen je NOOIT vergeten!

Al een schooltoelage aangevraagd?
Het kan voor dit schooljaar nog tot 1 juni.
Surf snel naar www.studietoelagen.be

ZATERDAG 10 JUNI 2017 OM 13:30 UUR: SCHOOLFEEST
DONDERDAG 29 JUNI 2017 OM 18:00 UUR PROCLAMATIE 5-JARIGEN!
DONDERDAG 29 JUNI 2017 OM 19:30 UUR PROCLAMATIE ZESDEKLASSERS !
VRIJDAG 30 JUNI 2017 RAPPORTEN LAGERE SCHOOL
OM 12:05 UUR START ZOMERVAKANTIE !

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE!: www.springplankeversel.be

