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KALENDER: 
 
Jeugdboekenweek - tijd 

02.03.2013 - 17.03.2013 

 
Projectweek EDO 
04.03.2013 - 08.03.2013 

 
Halfvastenstoet MSK 
10.03.2013 

 
Facultatieve vrije dag 
11.03.2013  

 

i3KO - 1LaO 

14.03.2013 

 

Zwerfvuilactie derde 
graad 
15.03.2012 

 
Openklasdag (wijkschool) 
20.03.2013 

 
Tafelwedstrijd   
27.03.2013 

 
Rapport 2 - lager 
onderwijs 
28.03.2013 

 
Paasontbijt 
29.03.2013 

 

Nieuwe datum 
kienavond 
03.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOORD VOORAF 

Afgelopen week hebben wij tot onze grote spijt 
onverwacht afscheid moeten nemen van onze directeur, 
Tonny Godderie. De deuren van onze school staan nog 
steeds open voor degene die hun rouwbetuiging in het 
rouwregister willen neerschrijven. Het rouwregister zal 
de komende twee weken nog een plek in onze school 
hebben. 

Graag willen wij via deze weg ook alle ouders bedanken 
voor de troostende woorden, gesproken of geschreven, 
voor alle tekenen van medeleven.  

 
In deze nieuwsbrief : 

- Facultatieve vrije dag 

- Zwerfvuilactie derde graad 

- Schoolfotograaf 

- Openklasdag (wijkschool) 

- Paasontbijt 

- Nieuwe datum kienavond 

- Oudercontact 

- Winnaars verkleedwedstrijd 

 

MAANDAG 11.03.2013 = FACULTATIEVE VRIJE DAG 
 
Maandag 11 maart 2013 hebben alle leerlingen en 
leerkrachten een dag vrij. Op een schoolvrije dag 
kunt u terecht bij kinderopvang Robbedoes. 
Telefonisch aanmelden is verplicht! 
Meer informatie:  
www.kinderopvangmaaseik.be of 089/56.05.67 
Alvast een fijn verlengd weekend toegewenst! 
 
Weekendtip: Halfvastenstoet Maaseik, zondag 10 
maart 2013 
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ZWERFVUILACTIE DERDE GRAAD 

 
Vrijdag 15 maart 2013 nemen de klassen van de derde graad deel aan de grote 
zwerfvuilactie "Straat.net". Ook wij vinden dat zwerfvuil het straatbeeld ontsiert en 
willen er op deze manier iets aan doen! De leerlingen krijgen het nodige 
opruimmateriaal en gaan de straat op om hun afvalzakken te vullen. Per opgeruimde 
kilometer worden ze gesponsord. Veel succes! 

 
SCHOOLFOTOGRAAF 

 
Tevens verwachten wij op vrijdag 15 maart 2013 ook de schoolfotograaf. Er wordt een 
foto genomen van alle lachende gezichten op school. Dus lachen maar! 

 
OPENKLASDAG (WIJKSCHOOL) 

 
Woensdag 20 maart 2013 krijgen alle ouders van de peuters en kleuters in de 
wijkschool de kans om eens een kijkje te nemen in de klas van hun kleine spruit. Jullie 
zijn vanaf 09u00 welkom in de wijkschool. De leerkrachten zullen jullie met plezier 
ontvangen! 
   

PAASONTBIJT 
 
Het ontbijt is één van de belangrijkste eetmomenten van de dag. Daarom kunnen de 
leerlingen op vrijdag 29 maart 2013 genieten van een heerlijk paasontbijt. Gelieve hen 
's morgens niet te laten ontbijten zodat ze op school hun buikje kunnen vullen. Ook de 
paashaas heeft een kleine verrassing voor hen in petto. 
 

DATUM KIENAVOND = 3 MEI 2013 
 
De kienavond, georganiseerd door onze oudervereniging, is verplaatst naar vrijdag 3 
mei 2013. De inkomsten van deze kienavond gaan volledig naar uitgaven voor onze 
leerlingen (schooluitstappen, paasontbijt,...). Gekochte steunkaarten zullen tijdens 
deze avond nog steeds geldig zijn. U bent allen welkom vanaf 19u00 in de refter van 
Atheneum Campus Van Eyck. Om 19u30 zal het kienen van start gaan. 
 

OUDERCONTACT 
 
Op donderdag 28 maart 2013 zijn alle ouders uitgenodigd voor het oudercontact. In 
de loop van volgende week zullen jullie een inschrijvingsstrookje ontvangen. Gelieve 
dit zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan de klasleerkracht. Graag tot dan! 
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EN DE WINNAARS VAN DE VERKLEEDWEDSTRIJD ZIJN... 

 
       Sabrina, de bij            Senne, Balotelli 

  
      Angelino, GSM           Daniël, disco               Mirthe, varken 
 
Een dikke proficiat! Jullie waren het best verkleed en winnen hiermee een klein 
cadeautje. De winnaars krijgen het cadeau overhandigd door de klasleerkracht. 

is er een mooie prijs voorzien. 
Een steunkaart kost slechts 3 euro. Als je 2 steunkaarten in voorverkoop koopt (= 6 

euro) krijg  
je 1 enkele kienkaart met 18 rijtjes. In de zaal kost deze kaart 7,5 euro.  

Voor de kieners is het  

  

steunkaarten aan te  
kopen 

 
 
 


