Nieuwsbrief april
Beste ouder(s),

PAASVAKANTIE van maandag 2 april tot en met zondag 15 april.
Bij het begin van het laatste trimester willen we graag enkele afspraken terug opfrissen:
-Wij (ook onze kleuters) komen op tijd naar school. Dit wil zeggen voor het belsignaal. Te laat komen stoort
immers het lesgebeuren.
-De voorschoolse opvang eindigt om 8.30 uur. Kinderen die niet naar de opvang moeten, betreden de school via
het poortje. Dit kan pas vanaf 8.30 uur.
-Bij mooi weer fietsen onze kleuters weer op de speelplaats.
2,5 – en 3-jarigen (klas juf Gwen en juf Naomi) fietsen op maandagvoormiddag.
4-jarigen (klas juf Rolanda) fietsen op donderdagnamiddag.
5- jarigen ( klas juf Katelijne) fietsen op donderdagvoormiddag.
Om de fietsvaardigheden van onze kleuters met hun loopfiets, driewieler, step, fiets … ten volle te kunnen oefenen
vragen we nog eens een extra inspanning om op deze dagen het fietsje of … mee naar school te brengen. Gelieve
deze ook te voorzien met naam.
-Gezonde voeding op school: voormiddag een boterham of een stuk fruit, namiddag een koekje (zonder chocolade).
Voorzie de doosjes voor koeken en fruit met naam.
-Aankoop drankbonnetjes: steeds op maandag.
-Kleding. Voor onze kinderen is het handig als kleding voorzien is van een naametiket of kenmerk. Ook de
turnkleding.

Mededeling Politiezone Limburg Regio Hoofdstad : vanaf eind april worden er snelheidscontroles in de
zone 30 schoolomgeving gehouden. Op plaatsen waar het niet mogelijk is om binnen de zone 30 met de
flitswagen te staan zal er ook buiten deze zone geflitst worden.

ma 16

-Bib voor de lln van het 1ste , 3de , 4de lj B en de kleuters van juf Katelijne.
-De leerlingen van het 4de oefenen voor het grote voetgangersexamen in
Zonhoven Centrum.

di 17

-Film “Cloudboy” voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.
-Grote voetgangersexamen voor de leerlingen van het 4de leerjaar.
-“Op ontdekking in het grote bos” voor de leerlingen van het 1ste leerjaar
in Domein Kiewit.

wo 18

-Buitenspeeldag. De kleuters brengen hun versierde fiets mee.
-Vergadering oudercomité om 20.30 uur.

do 19

Theatervoorstelling “Bambole” voor de kleuters van juf Rolanda en juf Katelijne.

ma 23

-Workshop “techniek” voor de leerlingen van het 2de leerjaar.
-Bib voor de lln van het 2de, 5de ,6de , 4de lj A en de kleuters van juf Rolanda.
-Infoavond bosklassen voor de ouders van de leerlingen van de 3 de graad (19.30
uur)

do 26

Sportdag voor de leerlingen van de lagere school.

zo 29

Eerste communie.

-ma 30

Lokale verlofdag

SCHOOLFEEST  zondag 3 juni
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