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    Weet-je(s)-meer(laar) 

 

Algemeen: 
- De start van het nieuwe schooljaar is genomen. We hopen dat alle kleuters, leerlingen en personeel een  

  boeiend en leerrijk schooljaar tegemoet gaan. We wensen alvast iedereen veel succes. 

- Ook vorig schooljaar heeft het verkeersteam niet stilgezeten. We hebben opnieuw meegedaan aan het  

  verkeersproject 10 op 10 van de provincie Antwerpen en zo het tweede deellabel behaald (zilver). Met  

  deze mooie subsidie kochten we nieuwe fietsen voor kleuter- en lagere school. Deze fietsen worden 

  ingezet om allerlei nieuwe fietsvaardigheden in te oefenen. Bedankt provincie Antwerpen. 

- Er staan nog enkele tombolaprijzen van het schoolfeest: 2080 bbq snijtafel ; 2665 kinderpicknickdeken. 

- De leerlingen van de lagere school hebben 2 uren LO per week. Zij gaan om de 3 weken zwemmen en  

  dit op vrijdagvoormiddag. In de week van het zwemmen hebben ze slechts 1 uur LO. 

- Zwemmen: 21.09 : 1 + 2  28.09 : 5 + 6  

   

Concreet: 
Dinsdag 4 september 2018:  - Infoavond 1ste lj. om 19.00 uur. 

Donderdag 6 september 2018: - Infoavond 2de lj. om 19.00 uur en 3de lj. om 19.30 uur. 

Maandag 10 september 2018: - Infoavond 1KA en 1KB om 18.30 uur. 

Dinsdag 11 september 2018:  - Infoavond 2KA en 2KB om 19.00 uur en 3K om 19.30 uur. 

Donderdag 13 september 2018: - Infoavond 4de lj. om 18.30 uur. 

     - Infoavond 6de lj. om 19.30 uur. 

Vrijdag 14 september 2018:  - Carwash door 5 en 6. 

     - Plantjesverkoop voor kom op tegen kanker door het 6de lj. 

Maandag 17 september 2018: - Infoavond P om 18.30 uur. 

Dinsdag 18 september 2018:  - Infoavond 5de lj. om 19.00 uur. 

     - Verkeersdag voor het 6de lj. 

Woensdag 19 september 2018: - Evacuatieoefening kleuters. 

Vrijdag 21 september 2018:  - Strapdag: stappen of trappen naar school. Kom je toch met de 

       auto, parkeer je dan zeker aan de kerk.  Je krijgt een leuke beloning. 

     - Juf Kris (1A) en juf An (1B) gaan op bijscholing i.v.m. 

       binnenklasdifferentiatie met klasbezoeken. 

     - Nike-sportdag voor 3 en 4. Met de fiets. Brief volgt. 

     - Viering om 9.00 uur verzorgd door het 6de lj. Iedereen welkom. 

Dinsdag 25 september 2018:  - Leerlingenraad 

     - Vlaamse veldloopdag voor de Laakdalse scholen aan de sporthal in  

       Veerle. Brief volgt. Supporters zijn welkom. 

Woensdag 26 september 2018: - Evacuatieoefening lagere school. 

Vrijdag 28 september 2018:  - Het 3de en 4de lj. gaan op leeruitstap naar Diest “Ten oorlog tegen  

       bio-diversiteit”. Brief volgt. 

     - De leerlingen van het 5de en 6de lj. gaan naar Tönisvorst. 

 

Familienieuws: 
Op 21 mei werd Deliar Vandervecken (1A) grote broer van Lori. 

Op 14 juli werd Jinan Tirest geboren, zusje van Malak (4A) en Yasmin (3K) 

Proficiat aan beide families. 
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