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    Weet-je(s)-meer(laar) 

 

Algemeen: 
- Zwemmen: 03.05 : 5 + 6  10.05 : 3 + 4  17.05 : 1 + 2  24.05 : 5 + 6  

  

   

 

Concreet: 
Woensdag 1 mei 2019: - Verlof : Dag van de arbeid. 

Maandag 6 mei 2019:  - Juf An (1B) is in de voormiddag afwezig. Zij wordt vervangen door  

      juf Dorien. 

Dinsdag 7 mei 2019:  - Het 1ste lj. gaat naar het verteltheater Ril de Rups in ’t Fortun in 

      Groot-Vorst. 

    - De leerlingen van het 4de lj. gaan op bezoek in het woonzorgcentrum 

      De Winde. Fiets, helm en fluohesje meebrengen. 

    - An Ooms doet stage in 2B, ook op 10, 14, 21 en 28 mei. 

Woensdag 8 mei 2019: - Het 4de, 5de en 6de lj. gaan naar de bib in Groot-Vorst. 

      Boeken niet vergeten!!! 

    - An Swerts, mama van Tess Willemse, geeft een auteurslezing in 2A. 

Donderdag 9 mei2019: - Het 2de en 3de lj. gaan, onder voorbehoud, naar de speeltuin in Zittaart. 

      Zij rijden met de fiets (zorg dat ze in orde zijn). Brief volgt. 

    - Fietsexamen 6de lj. 

Vrijdag 10 mei 2019:  - In teken van het thema Nederlands “Sprookjes” komen er in 2A 

      (groot)ouders een sprookje voorlezen/vertellen. 

Maandag 13 mei 2019: - Start van de verkeersweek. Sam, de verkeersslang roept iedereen op om  

      te voet of met de fiets naar school te komen. Doe mee en maak Sam blij. 

    - N.a.v. het thema van W.O. “Onderweg” brengen de leerlingen van het 

      2de lj. per fiets een bezoekje aan fietsenmaker “Het Wieleke” in Groot- 

      Vorst. 

Maandag 13 mei 2019: - De eerste communicantjes starten met oefenen in de kerk. Diegene die 

      hun communie niet doen worden opgevangen door vrijwilligers.  

Dinsdag 14 mei 2019:  - 3A en 3B gaan in de namiddag met de fiets op leeruitstap naar het 

      containerpark. 

Woensdag 15 mei 2019: - Het 1ste, 2de en 3de lj. gaan naar de bib in Groot-Vorst. 

      Boeken niet vergeten!!! 

    - Het 3de en 5de lj. gaan om 9.00uur naar het toneel in ’t Buurthuis in Veerle. 

      Zij rijden met de bus. 

    - Estafetteloop voor 1, 2 en 3 in Tessenderlo. Brief volgt. 

Donderdag 16 mei 2019: - Sien en Emilie komen voorlezen en activiteiten doen in 1KA. Sien en  

      Zara doen dit in 2KB. 

Vrijdag 17 mei 2019:  - Schoolreis naar Bokrijk voor 3 en 4. Brief volgt. 

    - Sportsterrendag in Lommel voor 5 en 6. 

Dinsdag 21 mei 2019: - Het 3de lj. gaat in de namiddag op leeruitstap naar het gemeentehuis. Zij 

      rijden met de fiets. 

Woensdag 22 mei 2019: - Tennis voor 5 en 6 in Tessenderlo. Brief volgt. 
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Donderdag 23 mei 2019: - Alle kleuters gaan op schoolreis naar “Het Ollemanshoekje” in Herselt. 

      Brief volgt.  

Zaterdag 25 mei 2019: - Vormsel 

Zondag 26 mei 2019:  - Eerste communie. 

Maandag 27 mei 2019: - Integratie 1ste lj. 

Dinsdag 28 mei 2019: - Kijkdag bij P. 

    - Leerlingen van Tönis-Vorst komen bij ons op bezoek. 

    - Voetgangersexamen voor het 4de lj. Meer info volgt. 

Woensdag 29 mei 2019: - Voetgangersexamen voor het 2de lj. aan en rond de school.  

Donderdag 30 mei 2019: - Verlof : O.H.Hemelvaart. 

Vrijdag 31 mei 2019:  - Brugdag. 

 

 

 

Familienieuws: 

- Jul Jans (P) werd grote broer van Gus.  

- Emiel (1B) en Julie (1KA) Van Baelen kregen een zusje Rosalie. 

Proficiat! 


