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KALENDER 
 

Toneel Middenschool 
Dinsdag 30.04.2019 

 
Feest van de Arbeid 
Woensdag 01.05.2019 

 
Facultatieve vrije dag 
Vrijdag 03.05.2019 

 
Lentefeest  
Zondag 05.05.2019 

 
Bezoek Schoolfotograaf  
Woensdag 08.05.2019 (wijkschool) 
Vrijdag 10.05.2019 (hoofdgebouw)  
 
Stadsklassen (6C, 6L)  
Van maandag 13.05.2019 tot en  
met woensdag 15.05.2019  
 
Pedagogische studiedag  
Woensdag 29.05.2019 

  
O.L.H. Hemelvaart 
Donderdag 30.05.2019 
 

Brugdag 
Vrijdag 31.05.2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
We zijn intussen al begonnen aan het laatste trimester van dit schooljaar. 
Een korte, maar wel drukke periode met heel wat leuke activiteiten.  
 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de volgende 
onderwerpen: 

 Paastombola 

 Bezoek schoolfotograaf 

 Vrije dagen 

 Schoolfeest 

 Wijziging levensbeschouwelijke vakken 
 

Linde Verstappen 
Directeur 
 

Op dinsdag 23 april jl. vond de trekking plaats van onze Paastombola.        
De winnende nummers kan u terugvinden op de website en 
facebookpagina van onze school. De kinderen (gezinsoudsten) krijgen ook 
een briefje mee met de winnende nummers.  
Kijk dus zeker even uw lotjes na, want wie weet hoort u bij onze winnaars. 
De prijzen kunnen uiterlijk tot vrijdag 10 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. 

 

Op woensdag 8 mei en vrijdag 10 mei komt de schoolfotograaf op bezoek. 
Er worden dan 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:  

- woensdag 1 mei 2019 = Dag van de Arbeid 

- vrijdag 3 mei 2019 = pedagogische studiedag 

- woensdag 29 mei 2019 = Pedagogische studiedag 

- donderdag 30 mei 2019 = O.L.H. Hemelvaart 

- vrijdag 31 mei 2019 = Brugdag 

- maandag 10 juni 2019 = Pinkstermaandag  

 

Onze kinderen hebben dan geen school.  
Opvang nodig? (uitgezonderd feestdagen!!!) 

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

                                                            robbedoes@maaseik.be 

Op zondag 19 mei 2019 vindt ons jaarlijks schoolfeest plaats.  
Noteer deze datum dus zeker al in je agenda en zorg dat je er bij bent!  
Meer info volgt uiteraard later nog… 
 
Opgelet: 
Ben je niet in de prijzen gevallen bij onze Paastombola, dan kan je zeker een nieuwe poging wagen tijdens 
ons schoolfeest. Want ook dan houden we een reuzentombola met prachtige prijzen waaronder een 
boormachine, broodbakmachine, geschenkpakketten, talrijke waardebonnen en nog veel meer waardevolle 
prijzen. 
 
Iedereen is van harte welkom vanaf 13u30! Nodig dus al je familie, vrienden en kennissen uit, want het 
belooft een groot feest te worden! 
 
Hopelijk tot dan!!! 
 

Indien uw kind de keuze levensbeschouwing voor het schooljaar 2019 – 2020 wenst te veranderen, 

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

De wijziging dient uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 ondertekend aan de school overhandigd te worden. 
Nadien kan er geen wijziging meer doorgevoerd worden. 
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