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KALENDER 
 

Facultatieve vrije dag 
Maandag 30.04.2018 

 
Feest van de Arbeid 
Dinsdag 01.05.2018 

 
Pedagogische studiedag  
Woensdag 02.05.2018 

 
Lentefeest  
Zondag 06.05.2018 

 
1ste Communie 
Zondag 06.05.2018 
 

O.L.H. Hemelvaart 
Donderdag 10.05.2018 
 

Brugdag 
Vrijdag 11.05.2018 
 

Animatiedag (2de graad) 
Donderdag 17.05.2018 
 

Pinkstermaandag 
Maandag 21.05.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen 
van allerlei activiteiten en nieuwtjes voor de komende periode. 
 
Linde Verstappen 
Directeur 
 

 

Aangezien mevr. Linde Verstappen tot het einde van het schooljaar 
voltijds fungeert als coördinerend directeur basisonderwijs van 
Scholengroep 14, zal zij vanaf heden vervangen worden door      
mevr. Inge Cramer.  
 
Wij wensen mevr. Cramer dan ook heel veel succes toe met deze 
nieuwe opdracht!  
 
Indien u hierover vragen heeft, kan u ons uiteraard steeds 
contacteren. 

 

 

Op woensdag 25 april en vrijdag 27 april kwam de schoolfotograaf 
op bezoek. Er werden individuele portretfoto’s, familiefoto’s en 
klasfoto’s gemaakt. De leerlingen krijgen hiervoor een 
bestelformulier mee naar huis. Er is uiteraard geen enkele 
verplichting om deze foto’s te kopen.  
 
Indien u foto’s of gadgets wenst te bestellen, vult u het 
bestelformulier in en bezorgt u dit samen met het geld aan de 
klasleerkracht. Vervolgens zal de bestelling geplaatst worden en zal 
u de bestelde foto’s ontvangen. 
 
Wenst u tevens een klasfoto te bestellen? Noteer dit dan eveneens 
op het bestelformulier.  
 
Indien u meer informatie wenst, kunt u zich  

wenden tot het secretariaat of de directie.  
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De komende periode zijn er heel wat vrije dagen: 
- maandag 30 april 2018 = facultatieve vrije dag 
- dinsdag 1 mei 2018 = Dag van de Arbeid 
- woensdag 2 mei 2018 = pedagogische studiedag voor alle leerkrachten 
- donderdag 10 mei 2018 = O.L.H. Hemelvaart 
- vrijdag 11 mei 2018 = Brugdag 
- maandag 21 mei 2018 = Pinkstermaandag  
 
Onze kinderen hebben dan geen school.  
Opvang nodig?  

Contacteer dan “Robbedoes” →  Tel.: 089 / 56 05 67  

                                                            robbedoes@maaseik.be 

Dit schooljaar vonden tal van activiteiten plaats waarvoor we steeds op uw steun, maar vooral 

financiële bijdrage konden rekenen. Denk hierbij aan de sponsorloop, Valentijnsactie,  

hotdogverkoop…  

 

Met de opbrengst van deze activiteiten hebben we al een aantal speel- en spelmaterialen aan kunnen 

kopen. Onze allerkleinsten kregen voor de “Dag van de Kleuter” 2 speelhuisje en 2 picknicktafels, 

maar ook onze kleuters van het hoofdgebouw kregen een speelkasteel en 3 picknicktafels.      

Uiteraard is dit nog maar een begin, wan wij zijn momenteel nog volop bezig om onze speelterreinen 

nog meer kindvriendelijker en uitdagender te maken.  

 

We durven er dan ook op te rekenen dat we in de toekomst ook verder op  

uw actieve medewerking mogen rekenen.  
 

Van peuter naar kleuter, dat wordt weer een heel groot avontuur.  

Als voorbereiding op deze toch wel grote stap organiseren we een kijkdag voor de peuters die na de 

paasvakantie voor het eerst instappen op onze school. 

Op woensdag 9 mei 2018 van 09u00 tot 10u00 kunnen deze peuters en hun ouders een bezoekje 

brengen aan onze wijkschool. Zo kunnen ze dan kennismaken met de werking in de peuterklas van   

juf Geert. 

Er werden nog enkele prijzen van de Paastombola niet afgehaald. Kijk dus zeker nog even uw lotjes 

na, want wie weet hoort u bij onze winnaars. De prijzen kunnen uiterlijk tot vrijdag 4 mei a.s. 

afgehaald worden op het secretariaat van onze school. 

Prijzen die niet afgehaald worden, zullen gebruikt worden voor de tombola van ons schoolfeest. 
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Maar al te vaak vinden wij na schooltijd brooddozen, drinkbekers, jassen,  
zwemzakken en andere spullen terug op de speelplaats of in de gangen.  
 
We willen een nette en verzorgde uitstraling nastreven en daarbij is ook jullie bijdrage enorm 
belangrijk! Momenteel worden alle gevonden voorwerpen tentoongesteld in de overdekte 
speelzaal van het hoofdgebouw en dit tot en met vrijdag 18 mei a.s. Is uw kind soms iets kwijt?  
Kom dan zeker eens een kijkje nemen tussen de gevonden voorwerpen! 

Indien uw kind de keuze levensbeschouwing voor het schooljaar 2018 – 2019 wenst te veranderen, 

kunt u het keuzeformulier voor deze wijziging op het secretariaat bekomen.  

De wijziging dient uiterlijk vrijdag 29 juni 2018 ondertekend aan de school overhandigd te worden. 
Nadien kan er geen wijziging meer doorgevoerd worden. 
 

Indien u als ouder uw kleuter brengt/haalt met de fiets, mag u de school betreden via de grote 

poort (= hoofdingang kleuterafdeling). U kunt uw fiets eventjes plaatsen op de speelplaats of in het 

voorziene fietsenrek aan de zijkant van de kleuterafdeling en uw kind brengen tot aan de overdekte 

speelzaal. Plaats uw fiets zeker niet op het fiets- of voetpad in de Albert Claessensweg. Dit hindert 

immers ook andere voetgangers en fietsers. 

 


