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Jaarthema “ Op zoek naar schatten… dwars door alles heen!”

Maandtips ► Ben je aardig tegen iedereen.. dan heb je véél vrienden om je heen!
► Veilig en voornaam op schoolreis! (Ls) Luister naar de afspraken van de juf/meester
Anti-pesttip ► Toon interesse in wat anderen zeggen en doen. (Ls)
1 vr

Ls

Mariaviering voor de lagere school om 11.35 in de Basiliek

2 za
3 zo
4 ma

Ls

5 di

Ls

6 wo

Ks Ls
7 do
Ls
8 vr

Sport na school voor de tweede graad

Afscheidsreis van de 5-jarigen naar TRAIN-WORLD te Brussel
Laatste fruitdag van dit schooljaar →perzik!
M et dank aan alle fruitmama’s, - papa’s, - oma’s en - opa’s voor de extra
vitamientjes!!!
IDP► W O voor het zesde leerjaar
Nm►Met Vlerulla op vleermuizenjacht voor het eerste leerjaar.
IDP ►WO voor het zesde leerjaar
Info-dag voor de derde kleuterklassers
“ZO EFDAG”
Van 17 tot 19 uur

Ks
9 za
10 zo
11 ma

Ls

12 di
Ks Ls
13 wo
Ls
14 do
15 vr

Sport na school voor de eerste graad

IDP► W iskunde/Taal zesde leerjaar
Laatste schoolraad van het schooljaar 2017 - 2018
10.30 ►Prijsuitreiking van de verkeersdagen.
Nm→SVS activiteit voor de 1ste graad Dans en Spelenmarkt
IDP► W iskunde/Taal zesde leerjaar
Generale repetitie schoolfeest in den egger

16 za
17 zo

Schoolfeest in den egger (meer info ivm bestellen van kaarten volgt)

“DE WITTE EN CO”
Ks ls
18 ma

Voorstellingen om 10.30 13.30 15.30
Schoolreis eerste graad naar Dierenrijk (nabij Eindhoven)

Ls
Ls

19 di

Geen sport na school vandaag.

Derde en vierde leerjaar sporen naar BOKRIJK!

20 wo
21 do

Ks

22 vr
Ls

Medisch schooltoezicht kleuters (2014) in de school
Proms voor zesde leerjaar 19 tot 22 uur ►organisatie van de ouderraad

23 za
24 zo
25 ma

Vijfde leerjaar reizen naar zee.
Onze kleuters sporten in Koersels kapelleke.
Ks Ls

26 di
27 wo

Sport na school voor de tweede graad

MEGA KIDSfietseling voor vijfde en zesde leerjaar

Ls
Ls

Zwemmen voor 1ste 3de 5de leerjaar

Ks Ls

Laatste rapport voor dit schooljaar Vraaggestuurd oudercontact (uitnodiging volgt)
Peer tutoring voor 2de en 5de leerjaar
17 uur► Diploma uitreiking van onze vijf-jarigen
19 uur ►Afscheid van onze zesdeklassers!
Afscheidsviering einde schooljaar 2017 – 2018 in de Mariahal
De lessen eindigen voor kleuters en leerlingen om 12 uur!

Ks ls

PRETTIGE VAKANTIE!!!

28 do

Ks Ls
29 vr

30 za

