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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
ma 25 maart 2019 t.e.m. wo 27 maart 2019: zeeklassen voor 3lj en 4lj
do 02 mei 2019: jongerenconcert voor 6lj
za 25 mei 2019: Tuinfeest

kalender vrije dagen
Paasvakantie van maandag 08 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019
woensdag 01 mei: Dag van de Arbeid = vrijaf
donderdag 30 mei 2019 O.H.-Hemelvaart en vrijdag 31 mei 2019 = vrijaf
maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag = vrijaf
vrijdagmiddag 28 juni 2019 om 11u40: start van de zomervakantie

personeelsnieuws !
Juf Julie Gregoir is zwanger, en dat betekent voor een kleuterjuf dat ze haar opdracht
in de klas niet mag verder zetten.
Vrijdag 15 maart is daardoor haar laatste werkdag, en dan neemt ze afscheid van haar
peuterklasje. Ze wordt vervangen door juf Lies Adam, die we allemaal kennen als de
juf die bewegingsopvoeding aan de kleutertjes geeft. Die opdracht wordt vanaf
maandag overgenomen door een nieuw gezicht: juf Wendy Louis

18 maart 2019

Ook juf Floor neemt vrijdag afscheid van haar 6de leerjaar, want zij gaat vanaf
maandag 18 maart in bevallingsverlof.
Mr. Ewout Duchi wordt de nieuwe titularis tot het einde van het schooljaar.

Uitnodiging voorbereiding fietsexamen vero-route
De datum voor info-avond ouders en grootouders werd al een tijd geleden meegedeeld : donderdag 2 mei van 19.30u tot 21.00u, enkel de locatie is ondertussen veranderd: die zal bassischool Manitoba in de Manitobalaan st Andries
(recht tegenover de Fun) worden ipv het VTI. Op die avond komen zowel fietsexamens en vero’s in Assebroek, Sint-Andries en Christus- Koning uitgebreid aan
bod.
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Met het thema ‘GELUKSVOGELS’ gaan we verder de lentetoer op !
juf Hilde

lager
3lj/4lj De zeevruchtenverkoop ten voordele van de zeeklassen voor het derde en vierde leerjaar was een heel
groot succes. We verkochten maar liefst 1001 zakjes !!!
Hierdoor kunnen we jullie €22 korting geven op de laatste schijf.
Dit betekent dat u voor deze laatste schijf slechts €13 hoeft te betalen.
Het totale bedrag van de zeeklas komt dit jaar dus op €73.
Bedankt aan alle ouders, kinderen, mensen die een zakje gekocht hebben.
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