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29 mei 2019

We toveren de laatste maand uit onze schoolhoed.
Weerom een maand vol leuke en drukke momenten.
Vergeet er niet wat gezelligheid bij te toveren?!
Wij hebben mama’s buik zien groeien.
We hebben je geknuffeld en voelen schoppen.
We hebben zelfs je hartje horen kloppen.
En daar ben je dan lief en klein
Wat zijn we blij je grote zus en broer te mogen zijn !
YARNE JONK – 29 april , broertje van Luna en Xander
Proficiat namens de hele school !
PROFICIAT JUF LEEN !
ARTHUR is op 9 mei geboren. Hij is de lieve broer van Anton.
Namens de hele school feliciteren we Leen & Dirk.
Grote broer Anton is heel fier.

Een blik op de volgende maanden
Belangrijke data voor volgend schooljaar :
-CIRCUS PICOLINI 8 en 9 november 2019
-Vaste datum voor het Vormsel : telkens op de zaterdag in het lange weekend
van O.H.Hemelvaart. Dit wil zeggen steeds een week na de Eerste Communie.
Voor schooljaar 2019-2020:
Eerste Communie: zondag 17 mei 2020
Vormsel: zaterdag 23 mei 2020
-FAMILIEDAG zondag 7 juni ’20 ( onder voorbehoud )
Zeeklassen : 12 – 15 /05/20
SCHOOLVAKANTIEDAGEN
Herfstvakantie: zaterdag 26/10 t.e.m. zondag 3/11
Wapenstilstand : maandag 11/11/19
Kerstvakantie: zaterdag 21/12 t.e.m. zondag 5/01/20
Krokusvakantie: zaterdag 22/02 t.e.m.01/03/20
Paasvakantie: zaterdag 04/04 t.e.m. 19/04/20
Dag van de arbeid : vrijdag 1 mei
Hemelvaartsdag + Brugdag : 21 en 22/05/20
Pinkstermaandag: 1/06/20
Facultatieve dagen: vrijdag 27 september ‘19 en maandag 27 januari ‘20
pedagogische studiedagen: maandag 30 september en nog 3 woensdagen
waarvan de datum zo snel mogelijk volgt

WIST JE DATJES
-Wist je dat ons 4de en 5de lj tevreden zijn teruggekomen van de kasteelklassen?
-dat Jana A. de eerste pech had en haar arm heeft gebroken
-dat alle boerderijdieren op de kasteelhoeve goed verzorgd werden, en dat de
stallen er nog nooit zo proper uitzagen.
-dat de heksen elke keer lekkere brandnetelsoep hebben gemaakt, de
groenten waren wel niet altijd even gaar ….
-dat de ridders een mooi wapenschild hebben gemaakt
-dat de boswachters pootafdrukken vonden van reeën en everzwijnen.
-dat één groep boswachters zelfs een slang hebben gezien
-dat de grotten van Hotton heel mooi zijn
-dat er toch elke dag bij iemand een teek werd gevonden; Lena was de
winnaar!
-dat de eerste graad genoten heeft van Planckendael
-dat onze kleuters de speeltuin van Vrouwenhof bijna voor hun alleen hadden
-dat de wandelaars op onze familiedag pech hadden met het regenweer

-dat de optredens van onze kinderen op de familiedag veel applaus kregen
-dat de BBQ smaakte bij al onze eters
-dat er veel geravot is op de springkastelen op de familiedag
-dat in de maand juni de Roosendaalsebaan in de richting van Essen afgesloten
is.
Tegemoetkoming ziekenfonds
Wij vragen aan ouders die documenten willen laten ondertekenen door de
school voor tegemoetkoming van schooluitstappen – openluchtklassen om de
documenten zo volledig mogelijk in te vullen : wij zorgen voor een stempel en
een handtekening. Graag voor het eind van de maand alles bezorgen op het
secretariaat aub.
Fietsen klaar ?
De volgende weken zullen er nog wat uitstappen gepland worden met de fiets.
Zorg er aub voor dat de fietsen degelijk in orde zijn:
remmen – banden – ketting niet te los…..
Uitslagen van onze schoolbevraging:
-onze schoolfotografie:
53 % is tevreden – 16 % heeft geen mening – 30% is matig tevreden of helemaal
niet – 80% wenst nog wel fotografie
-onze meerdaagse uitstappen:
79% op 72 antwoorden vindt het 3de lj het meest geschikt om voor de
openluchtklassen al eens ergens te gaan slapen.
Het 2de lj wordt door 60% ook nog geschikt bevonden.
-onze nieuwsbrief:
97.5% is tevreden over onze nieuwsbrief ( 81 antwoorden)
De opmerkingen die werden gegeven zijn te klein in aantal om er rekening mee
te houden.
-informatie voor nieuwkomers:
82.5% is tevreden
Hoevefeesten:
Op de maandkalander lees je dat er weer een aantal klassen deelnemen.
Het is alweer de 23ste keer dat de Hoevefeesten in Kalmthout worden
in ’t Cruysackershof (Kruisbos 17) snuiven de kinderen de hoevesfeer op.
Sapperlootjes:
Onze blauwe en groene klas zullen deelnemen. Onze kleuters kunnen daar
op eigen tempo ontdekking. Het is een kunst educatieve organisatie die
bewust kiest om ‘back to basics’ te gaan. De caravan van mijnheer De Wit
neemt de kinderen mee naar een kunstige wereld!

DE IDEALE JONGEN / HET IDEALE MEISJE
(volgens zesdeklassers)
Hij moet een goede klusser zijn, die veel dingen zelf kan maken of herstellen.
Hij moet heel sociaal zijn, goed met mijn vrienden kunnen omgaan en liefst ook
vriendelijke schoonouders.
Geen motorfreak.
Ze moet heel lekker koken en goed. Heel knap en sexy en niet arrogant. Ze houdt
van een modern en net huis.
Hij is zuinig op zijn geld.
Hij gaat mij helpen met het huishouden.
Zij is heel slim maar niet eigenwijs.
Hij gaat naar de winkel en neemt alleen nuttige dingen mee.
Hij gaat vaak in de douche.
Grappig, zelfverzekerd enz….
Ik wil NIET dat ze van een wei een natuurpark maakt, ik “haat” mensen die dat
willen.
Hij moet voor mij zorgen als ik ziek ben.
Hij moet goed voor kinderen kunnen zorgen. Mijn vriendje mag wel knap zijn maar
niet superknap, anders kijken er andere meisjes steeds naar hem. Hij mag niet lui
zijn en ook niet te hard snurken.
Hij mag nog nooit in de gevangenis hebben gezeten!!!
Hij mag niet roken!!!
Hij moet een boer zijn.
Hij moet er mee kunnen leven dat ik SLAGER word.
Hij mag geen oorbellen of piercings hebben.
Ze mag haar haar niet kleuren.
Ze moet speels zijn.
Ze moet auto kunnen rijden zodat als ik dronken ben, ze mij naar huis kan brengen.
Ze moet de strijk en de was doen.
Ze mag geen plastische chirurgie hebben toegepast.
Ze mag niet te laat thuiskomen van uitstapjes met vriendinnen.
Ze mag niet te vaak ziek zijn.
Ze mag geen alcohol drinken of smoren.
Ze moet humor hebben en vriendelijk zijn.
Ze mag niet liegen of achter mijn rug op een ander zijn.
Piercings en tattoos mag zij niet hebben.
Ze moet lekker kunnen koken.
Ze moet goed met mij overeen komen.
Hij moet grappig zijn en ook graag lopen.
Hij moet heel speels zijn en ook prettig in de omgang.

Hij moet een goeie conditie hebben.
Als mijn zoontje gaat voetballen, moet ze af en toe eens gaan kijken.
Ze moet (soms) afwassen.
Ze mag niet de hele dag op haar gsm.
Het mag geen chi-chi madam zijn.
Ze mag niet bang zijn van honden.
SUCCES MET DE ZOEKTOCHT…

FEESTHOED OP VOOR
DE JARIGEN VAN DEZE MAAND !

JUNI
1
5
6
7
11

15
16
17
19
20
23
24
25
27
30

Flor Van Eyndt
Sverre Bogaerts
Alyssa Diouna
Juf Kristel Luyts
Stiene Verbreuken
Lili Loe Adriaensens
Lentel Ruys
Dieuwke Van Lommel
Lou Delva
Toon Agache
Wout Cools
Collin Schrauwen
Clara Van Eyndt
Vic Martens
Juf Maddy
Jinte Verbreuken
Emma de Boeck
Jitske Van Lommel
Hanne De Beckker
Laura De Backer
Atalaya Swerts-Sevenans
Lars Paepen

1ste lj
1ste lj
1kkl
1ste lj
1ste lj
5de lj
1kkl
3kkl
2de lj
2kkl
6de lj
2kkl
1ste lj
5de lj
4de lj
1ste lj
5de lj
6de lj
3de lj
2de lj

Hoedje af !!

CHAPEAU !!

BEDANKJES
-

Bedankt aan al onze sportieve lopers en supporters op de 1 mei-cross.
Bedankt aan alle helpende handen op onze familiedag!
Bedankt namens de gele klas voor het vervoer naar Muzarto
Het 2de lj bedankt de chauffeurs zodat zij naar De Vroente konden.
Het 4de lj bedankt juf Charlotte voor de zalige stage-periode
Ook de gele klas stuurt een dikke dankjewel naar juf Vera!
Bedankt aan alle ouders van het 3de leerjaar om mee te fietsen bij 'Op
reis in je gemeente' en naar het sportpark.
Ook een dikke dankjewel aan alle kinderen die mee hebben opgetreden
bij de familiedag
Bedankt aan de tuinkabouters die het zwarte zand hebben verdeeld in de
tuin en opnieuw hebben ingezaaid.
Het derde leerjaar bedankt ook de eigenaars van de boerderij die hen
met veel enthousiasme ontvangen hebben.
Bedankt aan de kinderen van het 1ste en 3de leerjaar die meegedaan
hebben aan het toneelstuk 'Vossenstreken'. De kinderen hebben ervan
genoten!
Dankjewel aan de papa die de twee speelplaatsen onkruidvrij heeft
gemaakt.
Het zesde bedankt iedereen die mee op uitstap ging voor begeleiding.
Onze kasteelklassers op de binnenplaats van hun kasteelhoeve in Ny.

MAANDKALENDER
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Kleuterschool start met het thema ‘Kamperen’
Instapmoment rode klas
20u schoolraad
10.30u 2de lj Oka Muzarto
MOEV in Brecht - 5de lj American Games ( iedereen blijft ineten! )
Zwemmen - kleuterzwemmen
Schoolfotograaf neemt klasfoto’s
Technomobiel voor 6de lj
3de lj gaat op schoolreis naar Bokrijk
9u Vormsel
Vrijaf – 2de Pinksterdag
14u: 3de lj fietst naar de moestuin van juf Bernadette
Nm Trefbaltornooi voor 4de lj
Fietsdag voor de kleuterschool
20u ouderraad
Techniekdag 3de lj -4de lj -5de lj
vm: Info per graad over het onderwijsproject in Zambia
1ste graad naar Hoevefeesten

2de lj komt om 8.45u niet naar de sportzaal
Zwemmen - kleuterzwemmen
Bibboeken worden opgehaald
Blauwe klas: Sapperlootjes
Kleuterschool houdt frietjesfeest
Sportavond ouderraad

ma 24

di 25
wo 26
do 27
vr 28

Gele klas op uitstap naar ????
Groene klas: Sapperlootjes
Sponsortocht t.v.v. Zambiaproject: alle klassen van de lagere school
stappen hun kilometers en laten zich sponsoren
Sportdag lagere school
9u schoolviering in de parochiekerk
19u receptie schoolverlaters
Kinderfestival voor de lagere school
Pennenzakkenrock 6de lj
10u afsluitend schoolmoment voor iedereen. Iedereen brengt de
zomerhoed mee om uit te zwaaien.
Laatste schooldag eindigt om 10.25u.

za 29
zo 30
WE TOVEREN EEN ZALIGE VAKANTIE UIT ONZE HOED !!!

