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Kangoeroewedstrijd: knappe resultaten!
83 515 kinderen uit 1033 scholen (basis en secundair) namen deel aan
deze reken- en denkwedstrijd. Dit jaar hadden we jammer genoeg geen
kinderen in de top 100 van de provincie. Toch behaalden enkele
leerlingen een knap resultaat. Zij kregen een mooie prijs.
Voor alle deelnemers was er een certificaat en een geodriehoek.
VTS-Scholenveldloop
Op woensdagnamiddag 10 mei namen leerlingen van onze school deel
aan een veldloop. Deze lopers kregen een medaille voor de 3de plaats
in hun reeks: Janne Huysegems, Cisse Abbeel, Purdey Vermachelen
en Matisse Rousseau. Lars Van Gavere eindigde zelfs als 2de! Een
dikke proficiat ook aan de kinderen die net buiten de prijzen vielen.
Zandbak kleuterspeelplaats
Het zand in de zandbak op de kleuterspeelplaats was vervuild. Samen
met enkele papa’s werd hij leeggeschept en weer gevuld. Ook werd er
met dikke takken een mini klimmuur geïnstalleerd.
We danken alle helpers die er mee voor gezorgd hebben dat onze
kleuters weer uren kunnen bergen maken, putten graven, taartjes
bakken, vullen, legen, ... en klimmen.
Geslaagde ouderverwendag
Heel wat mama’s en papa’s werden op zondag 21 mei in de watten
gelegd. Ze genoten op school van de massage, gelaatsverzorging en
nog veel meer. Hopelijk deed iedereen ideetjes op om ook thuis van
moeder- en vaderdag een verwendag te maken.
WopS 1 : zing met ons mee
De kinderen van de lagere school zingen elke maand een uurtje
samen. Vrijdag 2 juni nodigen we de (groot)ouders graag uit om zo’n
zangstonde mee te maken. Zing jij ook mee? Ook wie niet zingt, is
welkom van 15.00u-15.45u.

WopS 2: Spel- en meespeelmoment in de kleuterschool
Woensdag 7 juni zijn ouders en grootouders van de jongste kleuters en
kleutergroep 1 welkom om mee te spelen in de klas.
Met de kinderen van de 2de en 3de kleuterklas kan je die dag
gezelschapsspellen spelen. Welkom vanaf 10.30u.
Ouderfuif: zaterdag 10 juni
De ouderraad houdt ook van dansen. Zij organiseren een Ouderfuif op
zaterdag 10 juni, in kunstencentrum Bleek ,Truweelstraat.
Kaarten kosten 5 euro. Meer info op het infobord, via Gimme of de
facebookpagina.
Helpende handen-drink: zaterdag 24 juni
Er gebeurt heel wat op onze school. Daarbij kan telkens gerekend
worden op een heleboel (groot)ouders. Voor al die helpende handen is
er op school een bedankingsdrink op zaterdag 24 juni om 20u.
Verkeer…aan de schoolpoort
We hebben nu een kus en rij-zone. Gebruik deze enkel om de kinderen
veilig te laten uitstappen. Zelf mag je de auto niet verlaten. Voor kort
parkeren (15 minuten) kan je gratis de Colruyt-parking gebruiken.
Familienieuws
Nieuw leven:
Linde Laureys (JK) kreeg op 30/04/17 een broertje Ewout en Liv Smet
op 14/05/17 een broertje Aster.
Van harte proficiat en veel geluk gewenst.
Overleden:
Op 1 mei overleed Maria Frencken overgrootmoeder van Lien (K2) en
Hanne (K1) Van Geert. Ze werd 88 jaar.
Op 9 mei overleed Ivonne Hilgert op 95 jarige leeftijd. Ze was de
overgrootmoeder van Lars (G6) en Nell Van Gavere.
We bieden ons medeleven aan aan de families.
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