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Op zondag 26 mei  doen de   

kinderen van het 1e lj.  

hun eerste communie.               

Wij wensen  alle kinderen  en  

hun ouders  alvast proficiat !  

Maak  er samen   

een onvergetelijke dag van!  



Kalender Mei          

Woensdag  1 : geen school                   

Donderdag  2 : schoolreis 2,5– en 3– j. kls  

Vrijdag  3 : opening nieuwe opvang                

Maandag 6 : vergadering ouderraad  

Vrijdag 10 : schoolfeest 

Zondag 12 : moederdag 

Dinsdag 14 : buitenspeeldag kleuters 

Vrijdag 17 : schoolreis 4– en 5– j. kls 

Dinsdag  21 : natuurpunt 5e lj.  

Vrijdag 24 : voetgangersexamen 4e lj.  

   : fietsexamen 6e lj.  

Zondag 26 : Eerste communie 

Maandag 27 : speeldag 1e lj.  

Woensdag 29 : Instapje + 

   : sponsorloop lagere school 

Donderdag 30                       

En vrijdag 31 : geen school  

Vrijdag 31 : wereld antitabakdag       

     

     

Werelddag zonder 

tabak!                        
 Naar aanleiding van de 

“Werelddag zonder tabak”  op 31 mei  wer-
ken de leerlingen van het 4e lj. aan een an-
titabakcampagne.  Annemie Schoonis, 
hoofdverpleegkundige op de longafdeling 
in het ziekenhuis in Leuven zal de  kinderen 
op professionele wijze begeleiden tijdens een 
werksessie op maandag 27 mei! 

Opbrengst vastenactie                         
De vastenactie werd ook dit jaar weer 

een groot succes en heeft veel opge-

bracht dankzij de inzet van al onze kin-

deren en hun ouders! In naam van de   

2 meterscholen in Tanzania:  

Verkeerstip               

Eind juni organiseren wij 

naar jaarlijkse traditie onze 

fietssportdag. Daarom willen 

wij met aandrang vragen om bij mooi weer zo-

veel mogelijk samen met je kind te fietsen. Al 

doende leert men! Zorg voor een fiets die aange-

past is aan de grootte van je kind en let er op dat 

je kind op een veilige manier bagage vervoert!            

Openvergadering ouderraad 

Binnen dit en 2 jaar zal de ouderraad gehalveerd 

worden doordat hun kinderen door-stromen naar 

het middelbaar. Om dit probleem op te vangen, 

willen zij een extra inspanning doen om leden te 

werven. Zij zetten de deuren van de Parochiezaal 

open op maandag 6 mei om 19u30 en willen jullie 

verwelkomen met een glaasje en een kleine ver-

snapering. 

Heb je  interesse, kom gerust eens langs om vrij-

blijvend een kijkje te komen nemen. 

Heb je interesse of vragen, maar kan je er die 

avond niet bij zijn, neem dan contact op via ou-

dersvoorschool@telenet.be. 

 


