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    Weet-je(s)-meer(laar) 

 

 

 

Algemeen: 
- Zwemmen: 01.03 : 5 + 6  15.03 : 3 + 4  22.03 : 1 + 2  29.03 : 5 + 6  

- Pizzaslag: pizzaverkoop aan democratische prijzen. Bestelbriefje meegeven ten laatste 21 maart. 

         De pizza’s kunnen afgehaald worden op 28 maart.  

  

 

 

Concreet: 
Vrijdag 1 maart 2019:  - Schoolreis naar Speelstad in Wecheldersande voor 1ste en 2de lj. 

     - Stem ateliers voor het 6de lj. in Geel. 

Dinsdag 12 maart 2019:  - Schoolvoorstelling “Juf Diane en haar pop” voor het 1ste lj. 

Woensdag 13 maart 2019:  - Bibspel voor 2A. Brief volgt. 

     - Het 4de, 5de en 6de lj. gaan naar de bib in Groot-Vorst. 

       Boeken niet vergeten!!! 

     - Juf Caro begint aan haar stage in 5A, juf Marthe in 5B. De stage  

        loopt tot 19 maart. 

Donderdag 14 maart 2019:  - Bibspel voor 2B. Brief volgt. 

Vrijdag 15 maart 2019:  - Pyjamadag van bednet: iedereen mag in pyjama naar school komen 

     - Het 6de lj. brengt een bezoek aan Pius X / THHI in Tessenderlo. 

Dinsdag 19 maart 2019:  - De leerlingen van het 5de lj. krijgen relatievorming en seksuele 

       opvoeding, gegeven door een externe deskundige. In tegenstelling 

       tot vorige jaren, wordt het dit jaar tijdens de lesuren gegeven. 

Woensdag 20 maart 2019:  - Het 1ste, 2de en 3de lj. gaan naar de bib in Groot-Vorst. 

       Boeken niet vergeten! 

Donderdag 21 maart 2019:  - Grootouderfeest. 

Vrijdag 22 maart 2019:  - Grootouderfeest. 

Dinsdag 26 maart 2019:  - De leerlingen van 3B voeren hun eigen musical “Assepoester is  

       jarig” op: in de voormiddag voor de kleuters, in de namiddag voor 

       de lagere school en om 18.00 uur voor ouders, grootouders, …. 

       Zij zoeken nog vrijwilligers die willen schminken. 

Zondag 31 maart 2019:  - Ontbijtbuffet georganiseerd door onze ouderraad.  

       Allen hartelijk welkom.  
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