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PRIKBORD april 2017
BEDANKT SOEPOUDERS!!!
Na de herfstvakantie startten we met de wekelijkse
soepbedeling.
Dit initiatief kwam er op vraag van onze leerlingenraad.
Bijna 30 ouders, grootouders meldden zich dit
schooljaar om in een beurtsysteem de refters klaar te
zetten, soep uit scheppen,
de vaat te doen van alle materiaal en op te ruimen.

Jullie zijn allen ontzettend bedankt om te
zorgen voor de wekelijkse extra
vitamientjes!!!

Onze jaarlijkse koffiestop bracht weer heel
wat geld in het laatje voor ‘Broederlijk Delen’.
We telden in onze spaarpotten 758,81€!!!
Alle bakkers van dienst, heel erg bedankt,
voor jullie lekkere gebak!
Ook iedereen die tijd maakte voor een
koffietje

Bedankt!
NU REEDS AANSTIPPEN IN JE AGENDA!!!
OP ZONDAG 14 MEI (MOEDERDAG) SERVEERT
ONZE OUDERRAAD een super lekker ontbijt in onze school!!!!

Jaarthema: Een koffer vol!
Maandtip Ks/Ls
Anti-pesttip Ls

u Een

spelletje of een werkje! Ik kan al kiezen en heb zo niets te verliezen.
Samen voor een proper toilet. Yes, W(e) C(an)!
u Er is géén enkele reden goed genoeg om te pesten!

Zondag 9 april
11 uur uEerste communie in de Mariahal
17 ma

Ks Ls

18 di

19 wo

Paasmaandag uExtra vakantiedag !!!

Welkom instappertjes in de eerste kleuterklas!
Ks Ls
Ks Ls

20 do

Paaseitjes rapen voor de kleuters en de leerlingen van de eerste graad
3A uAardappelen
Zwemmen voor 1ste 3de en 5de leerjaar
Fruitdag à Peer conférence

Oudercontact voor de ouders van de kleuterschool
3BuAardappelen
BIB-BEZOEK voor de 5-jarigen
Ks Ls

21 vr
22 za
23 zo
24 ma

Ls

25 di
Ls

26 wo

Ks Ls

27 do

Ls

28 vr
29 za
30 zo

Verkeersdag voor de derde graad
Peer tutoring tweede leerjaar en vijfde leerjaar
BIB-BEZOEK voor 2A/B/C
Sport na school voor de eerste graad
Zintuigenpad 2A/B/C
BIB-BEZOEK voor 3A/B
Fruitdag à Aardbei
BIB-BEZOEK voor 4A/B/C

