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Band e-light
Beste ouders. Het 4de e-bandje. Je vind een kalenderoverzicht voor de komende maanden en enkele rechtstreekse knoppen naar
de website. Toch onze e-Band op papier, dat kan ook. Stuur ons een mailtje of kom even langs op het secretariaat. Wijzigde uw
e-mailadres, dan kunt u ons dit mailen (gemeenteschoolwelle@telenet.be).

Van de directeur…
Beste ouders,
We krijgen allemaal kriebels in de buik. De zon laat zich graag zien, de kinderen spelen enthousiast buiten en lijken zelfs
allemaal een beetje liever voor elkaar te worden. Ja, ja, daar moet de lente zijn !
Ik wil u graag hartelijk danken voor uw deelname aan ons eetfestijn. Zo maakt u voor onze leerlingen weer heel wat mogelijk
(van bos- en zeeklassen tot extra klasmateriaal). En aan al die fijne helpers ook een dikke pluim !
Intussen zijn de inschrijvingen gestart. We telden dit schooljaar niet zo veel broertjes en zusjes dus we verwachten een rustige
inschrijfperiode. Hou onze site en ons mededelingenbord goed in de gaten. De open inschrijvingen starten op 20 april, om
8u00.
Na de vakantie staat er weer heel wat op het programma. U vindt er alles over op de kalender. Op onze website houden we
natuurlijk ook op de hoogte. Ik pik er enkele zaken uit : het vierde leerjaar gaat op bosklas, er is ons schoolfeest op 20 mei en
de meeste kinderen van 1 en 6 vieren lentefeest, communie of feest van de vrijzinnige jeugd.
Ons GRAS-project schrijdt ook gestaag verder. We sprokkelden ideeën via onze ideeënbus en bij de leerlingen. In de klas
werden heuse ontwerpen gemaakt en werd er met de kinderen verder doorgedacht. Heeft u nog ideeën, of wilt u ons een
handje toesteken, neem zeker contact op.
Ik wil u ook nog even wijzen op een wijziging (die reeds in het schoolreglement is opgenomen). Uw keuze voor godsdienst of
zedenleer dient u voor 30 juni kenbaar te maken. De ouders van de kinderen uit K3 krijgen het keuzeformulier op de
infoavond in juni. Zit uw kind al in de lagere afdeling en wenst u uw keuze te veranderen dan geldt de datum ook voor u. Blijft
voor uw kind alles bij het oude, dan hoeft u niets te doen.
Een fijne paasvakantie voor jullie allemaal !

Klasnieuws
Bent u nieuwsgierig naar wat er de afgelopen maanden allemaal in de klassen te doen was? Wilt op de hoogte blijven van de
nakende activiteiten ? Klik op onderstaande knop om rechtstreeks naar het web portaal te gaan.

Naar de klas
webblogs

Naar de
nieuwspagina

Vakantie en vrije dagen
Feest van de arbeid
Maandag 1 mei

O.H. Hemelvaart
Donderdag 25 mei

Brugdag
Vrijdag 26 mei

Pinstermaandag
Maandag 5 juni

BOSKLASSEN 4de LEERJAAR
Van maandag 24 april tot vrijdag 28 april

SCHOOLFEEST
Zaterdag 20 mei
Oudercontact
Dinsdag 27 juni
Afscheidsavond 6de leerjaar
Donderdag 29 juni
Vrijdag 30 juni
12u15
einde schooljaar

Geplande activiteiten

KLEUTERS
dinsdag 25 april
groene klas op stap
woensdag 10 mei
zwemmen groene klas
maandag 15 mei
rode klas : medisch onderzoek (2de groep)
maandag 22 mei
gele klas op schoolreis
woensdag 24 mei
ijsparadijs
(gele, rode en groene klas)
woensdag 14 juni
blauwe klas op schoolreis
maandag 19 juni
rode klas op schoolreis
dinsdag 20 juni
groene klas op schoolreis

Info overstap 3de kleuterklas
naar 1ste leerjaar
LAGERE SCHOOL
Dinsdag 13 juni

Schoolfeest zaterdag 20 mei

LAGERE SCHOOL
donderdag 27 april
CHOOL
5 leerjaar American Games
de

vrijdag 5 mei
schaatsen alle klassen
vrijdag 5 mei
leerjaar afsluiten MEGA

6de

3de,

4de,

dinsdag 9 mei
5de en 6de leerjaar bib

1ste

dinsdag 23 mei
en 2de leerjaar sportdag

5de

maandag 12 juni
en 6de leerjaar sportdag

maandag 19 juni
3de en 4de leerjaar sportdag

1ste

vrijdag 23 juni
leerjaar A en B schoolreis
maandag 26 juni
leerjaar schoolreis

3de

donderdag 29 juni
leerjaar schoolreis

2de

Eerste communie maandag 1 mei
Plechtige communie zaterdag 13 mei
Lentefeest zaterdag 20 mei
Feest vrijzinnige jeugd zondag 21 mei

