Wilsele 16 maart 2017
Beste ouders,

Lentekriebels
Het mooie weer zorgt ervoor dat het schoolteam ‘lentekriebels
‘krijgt!
In de kleuterschool zijn er meer materialen mede dankzij uw vrije
giften van speelgoed naar aanleiding van onze oproep in de vorige
nieuwsbrief! Dankjewel! Speelgoed is nog steeds welkom!
De stoep werd geveegd, het tuintje werd aangepakt, het MOS-team
heeft plannen voor het aanplanten van groen aan de jongensblok,
de oudervereniging pakt het tuintje verder aan.
Nieuwe website
Laat de zon maar schijnen in ‘De Bosstraat’.
Weldra komt onze nieuwe website
online. Deze zal u makkelijker kunnen
raadplegen via uw smartphone en
tablet. De oude website blijft nog even
bestaan maar u wordt doorverwezen
naar de nieuwe website

Openklasdag
Op vrijdag 24 maart ontvangen we instappende peuters in de
klas van 16.00 uur tot 18.30 uur.
Indien u nog een school zoekt voor uw kind, bent u van harte
welkom voor een rondleiding.
Fietsexamen
Kalender schooljaar 2016-2017
Instapdagen startende kleuters (kijkmoment voorafgaand aan
de instapdag)
dinsdag 18 april 2017 (24 maart van 16.00 uur tot 18.30 uur)
maandag 29 mei 2017 (19 mei van 16.00 uur tot 18.30 uur)
Vakantie en verlofdagen
maandag 3 april tot en met maandag 17 april 2017: paasvakantie
woensdag 24 mei 2017: lokale verlofdag
donderdag 25 mei 2017: Hemelvaartsdag
vrijdag 26 mei 2017: brugdag
maandag 5 juni 2017: pinkstermaandag
vrijdag namiddag 30 juni 2017: schorsing van de lessen
Activiteiten
vrijdag 24 maart 2017: hotdogdag
vrijdag 21 april 2017: sleep-in derde kleuterklas
zaterdag 22 april 2017: quiz door de oudervereniging
zaterdag 13 mei 2017: schoolfeest ‘Hapje Trapje’
vrijdag 19 mei 2017: wafelslag door de oudervereniging
zondag 28 mei 2017: eerste communie
zondag 4 juni 2017: Pinksteren, vormsel
vrijdag 9 juni 2017: papa’s feest op de kleuterschool (namiddag)

Onze zesdeklassers nemen op 29 maart deel aan
het fietsexamen. U zult de kinderen één voor één
de fietsroute zien volgen. U kunt de fietsroute zelf
volgen, het parcours staat aangegeven vanaf de
school. Succes aan de kinderen!

