
 

 

    Infokrantje mei 2019 
 

“Stap je mee in ons verhaal?” 
 

 

 

 

 

Deze maand zetten we 

boekenbeest  

FANTOM  
in de verf 



 

Agenda... 
01.05.2019: Feest van de Arbeid = geen school !  

Maar toch zetten we in de voormiddag al heel wat klaar op de 

speelplaats voor ons schoolfeest. Kom jij ook een handje helpen ? 

04.05.2019: SCHOOLFEEST  op zaterdag !!! 

 U komt toch ook? 
  

 

08.05.2019: Oefenen van fietsexamen    derde graad 

Je komt met je fiets naar school en zorgt dat deze volledig in orde is ! 

10.05.2019: Fietsproeven (vm)     tweede graad 

Je komt met je fiets naar school en zorgt dat deze volledig in orde is ! 

12.05.2019: Eerste Communieviering  om 10 uur in de kapel  

13.05.2019: Oudercontacten kleuterschool 

15.05.2019: Buitenpretjes in de namiddag   eerste graad 

16.05.2019: Bezoek bib      lagere school 

17.05.2019: Sportdag         lagere school 

27.05.2019: Schoolreis Olmense Zoo    kleuterschool 

   Meer info via de kleuterweetjes! 

 

30.05.2019: Hemelvaartsdag: geen school 

31.05.2019: Brugdag: geen school 

 

 



 

Informatie... 
 

 Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn !  
 

We kunnen allemaal die extra vitaminen gebruiken…    

Onze school adviseert en moedigt daarom aan:    

“Elke voormiddag een stukje fruit of groente !”  
   

Nog een tip… om uw kind(eren) groenten en fruit te leren eten:  
  

=>   “ Zet een schaal met fruit steeds goed zichtbaar !” 

Zo kan uw kind ervan nemen als het zin heeft… 

 

 

 Eigen Opvoedingsproject 
 

Sinds dit schooljaar steekt ons opvoedingsproject in een nieuw jasje. Om u kennis te 

laten maken met ons vernieuwde opvoedingsproject, lichten we elke maand een doel 

(deur) toe. Deze maand stellen we graag: “Ik leef veilig en gezond” voor.  
 

“Veiligheid en gezondheid zijn twee basisrechten van het kind. 

Onze school hecht hieraan veel belang. Buiten de wekelijkse 

bewegingslessen engageren we ons om deel te nemen aan tal 

van sportinitiatieven. Bovendien willen we blijvend aandacht 

hebben voor navormingen en hebben kinderen ook de 

mogelijkheid om deel te nemen aan buitenschoolse 

sportactiviteiten. 

 

We proberen de kinderen bewust te maken van gezonde voeding, hebben een 

wekelijkse fruitdag maar willen ze ook stimuleren om op de andere dagen gezond te 

eten. Daarom bieden we enkel suikerarme dranken aan in de eetzaal. 

 

Ook de veiligheid van uw kind is belangrijk voor ons. Heel specifiek willen we de 

kinderen ook bewust maken van de gevaren in het verkeer. Bij onze uitstappen wijzen 

we de kinderen op veilig gedrag. Daarnaast worden er ook verkeerslessen gegeven en 

nemen we deel aan campagnes die de kinderen aanzetten tot veilig gedrag in het 

verkeer.” 

 



 

 

 Werken speelplaats 

 

Momenteel zijn de werken bezig met het plaatsen van de nieuwe poort en de 

omheining. Geraakt alles klaar tegen ons schoolfeest ?  

 

 

 

 

 

Werd er iets meegegeven met je kind…? 
 

  Fiscale attesten middagvergoeding 2018 
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