-

ma 30/4
di 01/5
vr 4/5
za 5/5
di 8/5

- do 10/5
- vr 11/5
- za 12/5
- zo 13/5
- ma 14/5
- di 15/5
- wo 16/5
-

vr 18/5
zo 20/5
ma 21/5
di 22/5

- wo 23/5
- do 24/5
- vr 25/5
- di 29/5

Lokale verlofdag – geen school!
Feest van de Arbeid – geen school!
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
SPRING-FEEST (13:30 UUR) op de scoutsterreinen!
SVS Kronkel-die-doe 2AB (sporthal Heusden)
Zwemles 5B
HEMELVAARTSDAG – GEEN SCHOOL
1000 km Kom op tegen Kanker
BRUGDAG HELMAART – GEEN SCHOOL
1000 km Kom op tegen Kanker
1000 km Kom op tegen Kanker
1000 km Kom op tegen Kanker
Moederdag
Start verkeersweek (14/5-18/5)
Biebbezoek 2AB (9 :45 uur)
KLASFOTO’S
Zwemles 4AB
IJsparadijs 4- en 5- jarigen Hasselt
Voordracht sexuele voorlichting 5AB
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
PINKSTEREN
Pikstermaandag – geen school!
Zwemles 5A
AV Schoolbestuur
Oudervereniging (20:30 uur)
Tweedaagse 4AB+5AB
Oefenen fietsexamen 6AB (vm)
Tweedaagse 4AB+5AB
Biebbezoek 3-jarigen+ouders “fietsen door de verhalenkast”
Fietsexamen 6AB
Zwemles 4AB

1. Zwemlessen
4AB: 15/5, 29/5
5A: 22/5
5B: 8/5

2. Schoolfeest = SPRING-feest
Zaterdag 5 mei 2018 organiseert het schoolteam samen met de
oudervereniging dit jaar geen gewoon schoolfeest maar een SPRINGfeest als afsluiter van een gans schooljaar springen en bewegen tegen
kanker. Dit jaar kozen we voor een andere formule nl. op de
scoutsterreinen (Butastraat) achter Sint-Baaf met om 13:30 uur
optredens van de kinderen, allerlei kinderspelen, 2 springkastelen, eten en drinken voor
jong en oud.
We verwachten jullie!
3. Verkeersweek 14-18 mei 2018
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 de kinderen.
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 – Er is iets aan de kip met je hand!
Gedichten voorlezen of zelf lezen is leuk, omdat de teksten veelal
heel ritmisch en klankrijk zijn. Bovendien geven ze vaak een
verrassende kijk op onszelf of de wereld. Geert De Kockere heeft
zijn sporen als creatieve dichter voor jonge kinderen al verdiend. Er
is iets aan de kip met je hand bevat een zestigtal dierengedichten
waarin woordspel en originele verzinsels telkens weer verrassen. De
dichter speelt met klanken, rijm en nonsenswoorden. Daarbij komen
nog tal van leuke doe-opdrachten die de fantasie van kinderen
stimuleren. De mooie tekeningen in Cobra-stijl van Nelleke Verhoeff geven een sterke
visuele meerwaarde aan de bundel die vooral in de lagere jaren van de basisschool zal
aanslaan.
(De Eenhoorn, 17,20 euro) (uit De Bond)
6. Eerste communie/Vormsel
Na een fijne voorbereiding thuis en in de klas deden zondag 22 april 31
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 29 april 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!

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

ZATERDAG 5 MEI 2018 OM 13:30 UUR: SPRING-FEEST
WOENSDAG 27 JUNI 2018 OM 18:00 UUR: PROCLAMATIE 5-JARIGEN !
WOENSDAG 27 JUNI 2018 OM 19:30 UUR: PROCLAMATIE ZESDEKLASSERS !
VRIJDAG 29 JUNI 2018: RAPPORTEN LAGERE SCHOOL
VRIJDAG 29 JUNI 2018 OM 12:05 UUR START ZOMERVAKANTIE !
DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2018: OPEN-KLAS-DAG
MAANDAG 3 SEPTEMBER 2018: START SCHOOLJAAR 2018-2019

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE www.springplankeversel.be

