
We hopen dat alle kinderen konden genieten van een deugddoende vakantie. 

Hopelijk zijn hun batterijen opnieuw opgeladen voor de laatste 2 maanden van 

het schooljaar. Een drukke periode waarin er veel te beleven valt. Laten we on-

ze focus op het schoolwerk niet vergeten en daarnaast heel erg profiteren van 

warmere dagen om veel buiten te spelen! 

Sam de verkeersslang  

Dit schooljaar gaat Sam de Verkeersslang weer volop schitteren met de Sam-

week van 13 tot 17 mei. Sam de Verkeersslang speelt sinds 2008 de hoofdrol in 

de grootste Vlaamse mobiliteitscampagne voor kinderen. Hij daagt kinderen en 

hun ouders uit om duurzaam en veilig naar school te komen. Jullie ontvangen 

binnenkort een brief met meer info. 

Chauffeurs  

Als school doen wij heel vaak beroep op jullie en jullie familie om chauffeur te 

zijn bij uitstappen en het vervoer naar het zwembad. Hierdoor moeten wij geen 

duur busvervoer inschakelen. Zo proberen we uitstappen en het zwemmen zo 

betaalbaar mogelijk te houden. Graag willen wij hierbij even een EXTRA dankje-

wel zeggen aan alle chauffeurs. We appreciëren dit heel erg. Hopelijk kunnen we 

dit met jullie steun blijven doen.   

Bezoekmoment maandag 3 juni  

We zetten met veel plezier onze deuren 

open voor een derde bezoekmoment in 

juni. Op maandag 3 juni om 14.30 uur 

zijn alle geïnteresseerden welkom om on-

ze school te leren kennen. We voorzien 

een kennismaking en rondleiding met een 

bezoek aan alle klassen. Vertel dit zeker 

door aan iedereen met interesse! We zijn 

ook altijd bereid om een persoonlijke af-

spraak te maken op een ander moment.  

Schoolfeest zondag 23 juni 

De ideeën en de plannen zijn er! Samen 

met het oudercomité zijn de voorbereidin-

gen reeds gestart. ‘s Middags zijn jullie 

welkom voor een heerlijke BBQ. Maar er is 

meer… We trekken de kaart van ons jaar-

thema ‘In de kijker’ en hebben enkele fij-

ne bijzonderheden in petto! Binnenkort 

meer nieuws via de uitnodiging.  
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Broederlijk Delen 

Bedankt aan iedereen die 

deelnam aan de sobere 

maaltijd en een kopje kof-

fie of iets anders kwam 

drinken op onze koffie-

stop. Met jullie steun kun-

nen we 364,30 euro done-

ren aan Broederlijk Delen.  

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt 

langs op dinsdag 14 mei. 

Leg je glimlach alvast 

klaar!  

Welkom 

Deze week startte Siebe 

bij de jongste kleuters. 

We heten hem van harte 

welkom op onze school!   


