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NIEUWS
Antonia (2Kb) werd grote zus van
Alexandra. Een dikke proficiat!

maandag 2 mei

Er waren eens twee handen,
een grote hand en een kleine hand.
Zei de kleine tot de grote hand: Hé grote
hand, ik heb je nodig, want bij jou ben ik
geborgen.
Ik voel je, wanneer ik wakker word en jij
dan bij me bent, wanneer ik honger heb en
jij me voedt, wanneer jij helpt als ik een
toren bouw, wanneer ik met jouw hulp m'n
eerste pasjes zet.
Kom, blijf bij mij, hou me vast.
Zei de grote tot de kleine hand: Hé kleine
hand, ik heb jou nodig want jij houdt van
mij. Dat voel ik, als ik veel voor jou mag
werken, als ik speel en lach en dol met jou.
Als ik met jou wonderbare dingen opnieuw
ontdek, als ik warmte voel, en van je hou.
Kom, blijf bij mij en hou me vast.

Funrun in Veerle voor de lagere school

woensdag 4 mei

pedagogische studiedag. Leerlingen hebben
vrij

donderdag 5 mei

- fietsexamen 6de leerjaar
- kronkeldidoe 1ste + 2de leerjaar: info volgt!

vrijdag 6 mei

- Schoolreis naar Mega Speelstad voor 1ste
en 2de leerjaar. Meer info volgt via mail!
- zwemmen voor derde en vierde leerjaar

zaterdag 7 mei

eerste communie

maandag 9 mei

start verkeersweek t.e.m. 12 mei

woensdag 11 mei

ruildag lagere school
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donderdag 12 mei

- voetgangersexamen 4de leerjaar
- toneel voor 3de en 5de leerjaar in het
Buurthuis in Veerle. Info volgt.

vrijdag 13 mei

lokale verlofdag

maandag 16 mei

sportdag in Veerle voor 4,5 en 6de leerjaar

dinsdag 17 mei

sportdag in Veerle voor 1,2 en 3de leerjaar

woensdag 18 mei

- voetgangersbrevet voor 3de kleuterklas
- bib voor 4, 5 en 6de leerjaar

donderdag 19 mei

- leerlingenraad om 12u15 in 4A
- peter/meter activiteit voor de lagere
school. Iedereen brengt een gezelschapsspel
mee

vrijdag 20 mei

- studiereis voor 1ste en 2de leerjaar naar
boerderij 'Sint-Jozefhoeve' en speeltuin
'de keiheuvel' in Balen. Meer info volgt!
- zwemmen voor 3de en 4de leerjaar

vervolg kalender : zie volgende pagina !
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zaterdag 21 mei

Plechtige communie

dinsdag 24 mei

De kleuters gaan op schoolreis naar de
Putten. Meer info volgt via de juffen.

woensdag 25 mei

- bib voor 1ste, 2de en derde leerjaar
- loopfietsbrevet voor peuters, 1ste en 2de
kleuterklas . Meer info volgt via de juffen.
- voetgangersbrevet voor het 2de leerjaar

donderdag 26 mei

Hemelvaart - geen school

vrijdag 27 mei

Brugdag - geen school

maandag 30 mei

De leerlingen van 5de en 6de leerjaar
vertrekken op sportklassen naar 'Home
Fabiola' te Maasmechelen t.e.m. 3 juni

