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VRIJE BASISSCHOOL MEERLAAR 

NIEUWS
Rune Peeters (1B) werd grote broer
van Siebe. Een dikke proficiat!  

We wensen de leerl ingen van het
vi jfde en zesde leerjaar f i jne
sportklassen toe (30 mei t .e.m. 3juni) .
Nieuws uit Maasmechelen vinden de
ouders terug aan de schoolpoort.
       

 
 MAANDPUNT

JUNI 
Het leven is soms zo druk en snel .  

Even in de hangmat doet deugd,
wonderwel.  

We bl ikken terug op het voorbije
schooljaar, 

want we deelden heel wat met elkaar.  
We staan sti l  bi j  wie of wat 

ons deed groeien. 
Weldra t i jd voor ontspanning

 en om in ons ‘to do’ l i jstje te snoeien. .

 
    

KALENDER   

vrijdag 3 juni            -zwemmen voor 1ste en 2de leerjaar 
                                -3de en 4de leerjaar gaat op schoolreis
                                 naar Planckendael. Info volgt! 

maandag 6 juni        Pinkstermaandag - geen school 

woensdag 8 juni       Alle boeken van de bib meebrengen naar
                                 school om in te leveren a.u.b.
                                            
vrijdag 10 juni           zwemmen voor 1ste en 2de leerjaar

vrijdag 17 juni           -zwemmen voor 3de en 4de leerjaar
                                 -5de en 6de leerjaar gaat op uitstap naar 
                                 Technopolis en Zoo van Antwerpen 

zondag 19 juni          Meerlaarfestival - Het wordt een 
                                 gezellige dag - iedereen welkom! 

dinsdag 21 juni           Integratiemoment 2de en 3de leerjaar.
                                  De leerlingen gaan met de fiets naar de 
                                  speeltuin Kinderweelde. Info volgt! 

woensdag 22 juni      -diploma uitreiking voor de kleuters van 3K.
                                  Hun ouders en grootouders zijn welkom! 
                                  Meer info volgt via klasmail. 
                                 -proclamatie voor het 6de leerjaar 

donderdag 23 juni      -misviering voor de lagere school in de kerk, 
                                   verzorgd door het derde leerjaar 
                                  -pennenzakkenrock voor 5de en 6de leerjaar
                                  - leerlingenraad om 12u15 in 4B

vrijdag 24 juni           zwemmen voor 5de en 6de leerjaar 
 
maandag 27 juni       fietstocht voor de lagere school. 
                                 Info volgt 

dinsdag 28 juni         integratiemoment  3K en 1A. Info volgt! 


