1. Agenda
- wo 01/5
- do 02/5
- vr 03/5
- ma 06/5
- di 07/5
- wo 08/5
- do 09/5
- vr 10/5

- zo 12/5
- ma 13/5
- di 14/5

- do 16/5
- zo 19/5
- ma 20/5
- di 21/5

- wo 22/5
- do 23/5
- vr 24/5
- za 25/5
- zo 26/5
- ma 27/5
- di 28/5
- do 30/5
- vr 31/5

FEEST VAN DE ARBEID – GEEN SCHOOL!
Tennisinitiatie 3A (TC Eversel)
Leeruitstap kinderboerderij 2AB
Einde bosklassen 6AB
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Zwemles 5A
KLASFOTO’S (uitgezonderd IKAB)
Raad van bestuur schoolcomité
Kronkeldidoe 2AB
Leeruitstap De Watersnip Koersel 3AB
Leeruitstap Beringen-mijn 4AB + 5AB
Eerste Communie (10:00 uur) - Moederdag
LOKALE VERLOFDAG – GEEN SCHOOL!
Zwemles 4B
Start verkeersweek (14/5-17/5)
Workshop techniek Houthalen 1B
Tennisinitiatie 3B (TC Eversel)
VORMSEL (9:00 uur)
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Voorstelling in de bieb 2AB
Zwemles 5B
Voorstelling in de bieb 3-jarigen met (groot)ouders
Oefenen fietsexamen 6AB
AV schoolbestuur
Oudervereniging (20:30 uur)
Repetitie schoolfeest (op school)
Algemene repetitie schoolfeest
SCHOOLFEEST
Verkiezingen
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Zwemles 4A
Fietsexamen 6AB
HEMELVAART – GEEN SCHOOL !
BRUGDAG HEMELVAART – GEEN SCHOOL !

2. Zwemlessen
4A: 28/5
5A: 7/5

4B: 14/5
5B: 21/5

3. Schoolfeest: Milieu-helden?!
Zaterdag 25 mei 2019 organiseert het schoolteam samen met de
oudervereniging dit jaar een schoolfeest met als thema ‘MilieuHelden’ als afsluiter van drie uitdagingen rond het milieu:
verbruik van gas, water en elektriciteit verminderen, minder
materiaal verspillen en vernielen en verminderen van restafval en
fruitafval op school. Dit jaar kozen we opnieuw als locatie de
terreinen van de Scoutslokalen achter Sint-Baaf met om
13:30 uur optredens van de kinderen, allerlei kinderspelen, 2
springkastelen, eten en drinken voor jong en oud en … een leuke wijn- en cavabar.
We verwachten jullie!
4. Verkeersweek 14-17 mei 2019
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.
De verkeersacties tijdens de verkeersweek kreeg u reeds per e-mail.
5. 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.
6. Boekenhoekje – Het grote Rintje voorleesboek
Sieb Posthuma bundelt 120 verhalen over Rintje in Het Grote Rintje
voorleesboek.
Rintje is een eigenwijze foxterriër die net als een kleuter naar school
gaat, vriendjes heeft, uit logeren gaat en allerlei avonturen beleeft. De
mensenwereld wordt hier in een charmante hondenwereld geprojecteerd.
Rintje is geen huisdier maar een hoofdpersonage met een eigen
hondenfamilie. Posthuma schreef en illustreerde deze korte verhalen in
een heldere, humoristische stijl. De verhalen zijn gerangschikt naar de
seizoenen en achterin bevindt zich een themalijst. (Querido, 19,95 euro) (uit De Bond)

7. Eerste communie/Vormsel
Na een fijne voorbereiding thuis en in de klas doen zondag 12 mei,
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 19 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.

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

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!

ZATERDAG 25 MEI 2019 OM 13:30 UUR: SCHOOLFEEST
WOENSDAG 26 JUNI 2019 OM 18:00 UUR: PROCLAMATIE 5-JARIGEN !
WOENSDAG 26 JUNI 2019 OM 20:00 UUR: PROCLAMATIE
ZESDEKLASSERS !
VRIJDAG 28 JUNI 2019: RAPPORTEN LAGERE SCHOOL
VRIJDAG 28 JUNI 2019 OM 12:05 UUR: START DE ZOMERVAKANTIE !
DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2019: OPEN-KLAS-DAG (17:00 – 19:00 uur)
MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019: START SCHOOLJAAR 2019-2020

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE www.springplankeversel.be

