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KALENDER 
maandag 02/09:  start van het nieuwe schooljaar
Dinsdag 03/09: infoavond 1ste leerjaar om 19u00 en
derde leerjaar om 20u00
Donderdag 05/09:   infoavond 2e leerjaar om 19u00
Maandag 09/09 infoavond 1K en 2K om 18u30, en 3K
om 19u30
Dinsdag 10/09:  infoavond van het 4de leerjaar om
19u00 en van het 5de leerjaar om 20u00
Woensdag 11/09: fietscontrole voor de leerlingen van
de lagere school + bibbezoek voor 4e, 5e en 6e lj
Donderdag 12/09: infoavond 6e leerjaar om 19u30
Vrijdag 13/09: De leerlingen van het 3de + 4de leerjaar
hebben turnen i.p.v. zwemmen
Maandag 16/09: infoavond peuters om 19u00
Dinsdag 17/09: verkeersdag voor het 6de leerjaar +
start niveaulezen voor het 2de leerjaar. Alle
leesouders graag op post! We zijn ook nog op zoek
naar nieuwe/extra leesouders. Meer info bij de juffen
van het 2de leerjaar. 
woensdag 18/09: bibbezoek voor 1ste, 2de en 3de lj
Vrijdag 20/09: strapdag! Wie naar school stapt of
trapt, krijgt een leuke beloning.  Kom je toch met de
auto, parkeer dan zeker aan de kerk. Bedankt!
Dinsdag 24/09: De lagere school neemt deel aan de
Vlaamse veldloopdag in Veerle
Woensdag 25/09: pedagogische studiedag. De
leerlingen hebben vrij. Mini-voetbal voor 2de en 3de
graad op woensdagnamiddag in Tessenderlo 
Donderdag 26/09: startviering lager onderwijs in de
kerk. Iedereen welkom! 
Vrijdag 27/09 : Sportdag Nike voor 3de en 4de
leerjaar. Leerlingen gaan met de fiets. Info volgt! 
Zaterdag 28/09 en zondag 29/09:  Levensloop
Tessenderlo. Allen welkom in onze tent van “VBM voor
Wesley”

 
 
 
 

ALGEMEEN 
Het nieuwe schooljaar is van start
gegaan. We hopen dat al le kleuters,
leerl ingen en personeel een boeiend
en leerri jk schooljaar tegemoet
gaan. We wensen alvast iedereen
veel succes!
De kleuters sparen opnieuw zespri-
st ickers en hopen zo weer veel
ballen te verdienen
De kinderen hebben vri jbl i jvend de
mogeli jkheid om in september op
maandag, dinsdag, donderdag en
vri jdag  een wafel te kopen t.v.v.
Levensloop. Op woensdag verkopen
we geen wafels,  want dan is het
fruitdag. 
-  Kleuters = 0.50 euro voor 2 hartjes
- 1e leerjaar =  0.50 euro voor 2
hartjes of 1  euro voor 1  grote wafel
- 2-6de leerjaar:  1  euro voor 1  grote
wafel
Er staan nog enkele tombolapri jzen
van het schoolfeest:  1897 (bbq
snijtafel)  en 2603 (trol ley)
zwemmen
20/09: 1  + 2
 
 

 

NIEUWS
Juf Mahel ia werd op 4 jul i  2019
mama van Ti l le.  Proficiat!  
Britt van Gestel (2KA) werd
grote zus van Brecht.  Een dikke
proficiat voor de hele famil ie!


