Agenda
01.05.2021:

Dag van de Arbeid

06.05.2021:

Bibbezoek

10.05.2021:

Start inschrijvingen drive-in ter vervanging van schoolfeest

lagere school

Inschrijven kan van maandag 10 mei tot vrijdag 21 mei. Meer informatie volgt via mail.

12.05.2021:

MOEV! Buitenprentjes te Hulshout (namiddag)

13.05.2021:

O.L.H.-Hemelvaart = Geen school vandaag!

14.05.2021:

Brugdag = Geen school vandaag!

17.05.2021:

Fietsproeven

1e graad

2de + 3de graad

Als gevolg van de coronamaatregelen kan de politie dit schooljaar voor de verkeersactiviteiten niet op
school komen. Ook het nodige materiaal voor het fietsparcours kan door de politie niet worden
uitgeleend. De leerkrachten van de 2de en 3de graad werken daarom zelf een alternatief uit zodat de
fietsvaardigheden toch kunnen worden geoefend. Daarom vragen we aan de kinderen van de 2de en
3de graad om op maandag 17 mei met de fiets naar school te komen. Aan de ouders vragen we om
de fietsen vooraf nog eens na te kijken.

20.05.2021:

Schoolreis kleuters

De schoolreis van onze kleuters wordt verplaatst naar 10 juni.

20.05.2021:

Schoolfotograaf

23.05.2021:

Pinksteren

24.05.2021:

Pinkstermaandag = Geen school vandaag!

28.05.2021:

Sportdag lagere school

De sportdag zal coronaproof georganiseerd worden op onze school. Bij slecht weer wordt de sportdag
verschoven naar juni.

29.05.2021:

Drive-in ter vervanging van het schoolfeest !

Voor het tweede schooljaar op rij mogen we helaas geen schoolfeest organiseren.
Opnieuw geen gezellige babbels, geen leuke dansjes van onze kinderen, geen lekkere
barbecue…. Of wacht!

Net zoals bij onze eetdag hebben we ook dit keer gezorgd voor een alternatief.
Op 29 mei organiseert onze school opnieuw een drive-in. We bieden naast de gekende
desserten ook barbecuepakketten en dranken aan. Op die manier hopen we het
schoolfeest op een coronaveilige manier tot bij u thuis te brengen.

Informatie
Update corona-maatregelen
Sommige roodgekleurde geplande activiteiten en uitstappen in bovenstaand overzicht zijn al
met zekerheid geannuleerd. Of de andere activiteiten kunnen doorgaan, is nog niet zeker
en hangt af van de toestand op dat moment.
Andere info i.v.m. aangepaste coronamaatregelen krijgt u steeds via mail of kan u nog
raadplegen op de homepagina van onze website.
Fietsexamen
Als gevolg van de coronamaatregelen kan de politie dit schooljaar voor de
verkeersactiviteiten niet op school komen. Daardoor kan het fietsexamen voor de derde
graad niet doorgaan. Juf Yvette zal samen met de kinderen van de derde graad dit parcours
met de fiets verkennen. Indien u daar zin en tijd voor hebt, kunt u dit samen met uw kind
nog eens overdoen. Juf Yvette stuurt daarom het parcours nog via mail door aan alle ouders
van de derde graad. Via de agenda vernemen jullie wanneer we dit parcours zullen
afleggen. Aan de ouders vragen we daarom de fietsen vooraf nog eens na te kijken!

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind?
 Inschrijvingsformulieren voor een cursus typen tijdens het volgende schooljaar van
CVCO (vanaf het 4de leerjaar)

