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AGENDA   

 

 Zondag 21/5 1
ste

 communie – 11.00u in de kerk  (de kinderen verzamelen vroeger op school) 

 

 Ma. 22/05/2017 : Sportdag kleuterschool  

 Di. 23/05/2017 : Opa Brom letter S – Onthaaldag nieuwe kleuters – 2KB bezoekt fam.vd Ven 

 Wo 24/05/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG – Leescircuit ! 

 Do. 25/05/2017 : Hemelvaartsdag – vrije dag voor iedereen 

 Vr. 26/05/2017 : Brugdag – vrije dag voor iedereen  

 

 Zondag 28/5 Vormsel – 09.00u in de kerk  ( de kinderen verzamelen vroeger bij Eli Haagen) 

 

 Ma. 29/05/2017 : geen bijzondere activiteiten 

 Di. 30/05/2017 : 2KB bezoek fam. Verberne - leerlingenraad 

 Wo 31/05/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG : de school zorgt voor fruit – Leescircuit ! 

 Do. 01/06/2017 : Onderzoek CLB selectieven op school 

 Vr. 02/06/2017 : 2KA+2KB bezoeken fam. Verwimp 
 

 

SPORTDAG KLEUTERSCHOOL 

 

Op maandag 22 mei is het sportdag VOOR ALLE KLEUTERS.  

Als het weer het toelaat, wandelen ze naar het bos om daar spelletjes te doen in het thema ‘Ridders’.  

Als het weer het niet toelaat, gaat de sportdag door op school.   

Gelieve uw kleuter deze dag sportieve kledij (lange broek) en dichte, fijne wandelschoenen aan te doen. 

Alle kleuters brengen ook een rugzak mee met voldoende eten en drinken voor een HELE dag. Niemand 

kan opgehaald worden tijdens de middag !  

 

Graag ook na de sportdag de kinderen controleren op de aanwezigheid van eventuele teken. 
 
 

 

FIDGET SPINNER: ENKELE AFSPRAKEN !  

 

Fidget spinner ofwel een handtol is momenteel erg hip bij de kinderen. Ze worden ondertussen 

mee naar school gebracht. We willen dit speelgoed niet meteen verbieden maar willen wel 

enkele duidelijke afspraken maken: 

1* Verkoop van deze speelgoedjes op en rond het schoolterrein is uiteraard absoluut verboden.  

2* De spinners worden niet in de klas gebruikt én niet op of in de bank gelegd. Ze horen thuis in de jas of 

boekentas tijdens de les. Indien nodig zullen de spinners tijdelijk afgenomen worden en krijgt men het later 

terug. 

3* De school is niet verantwoordelijk bij verlies. 

4* Indien tegen de eerste twee afspraken wordt gezondigd, zullen we overgaan tot een totaalverbod op 

school. 

 

 

SCHOOLBUSBIJDRAGE  

 

Vergeten jullie de schoolbusbijdrage niet in te leveren aub?  



OPFRISSING: AANWEZIGHEID LEERLINGEN OCHTEND DORP 60  

 

Te Dorp 60 is er ’s ochtends toezicht voorzien vanaf 8.30u. Kinderen mogen niet vroeger aanwezig zijn. 

Indien men toch vroeger arriveert op school te Dorp 60 moet men zich eerst melden bij de voorschoolse 

opvang te Dorp 2. Kinderen zijn niet verzekerd te Dorp 60 wanneer ze vroeger dan 8.30u het schoolplein 

betreden ! 

 

 

RENOVATIEWERKEN DORP 60  

 

Pfff… nooit leuk als je moet wachten. Geduld hebben is een mooie deugd, maar het begint nu 

wel vervelend te worden. De voorgestelde planning voor de voorbije week werd niet geheel nagekomen . 

Daardoor lopen de werken  opnieuw vertraging op. Deze week werd er nog verder geschilderd, radiators 

geplaatst, lampen gehangen, …  Wat dient er nog te gebeuren: verdere afwerking centrale verwarming,  

Vrijdag, 2 juni  werd als nieuwe einddatum afgesproken. Geduld dus … geduld. 


