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AGENDA   

 
Paasvakantie t/m 15 april 2018 

 Ma. 16/04/2018 : Instap nieuwe kleuters -Zwemmen voor het 1ste , 2 de en 3de   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  

 Di. 17/04/2018 : 3KB gaat zwemmen – LS A-klassen sporten buiten (zie uitleg) – verkeersactiedag 4de lj (fiets meebrengen !) 
 Woe. 18/04/2018 : FRUITDAG – 3KA+B: Opa Brom letter B – Bezoek Kriebelteam 

 Do. 19/04/2018 : Med. Ond. voor enkele kleuters van 2de KK – verkeersactiedag 5e lj(fiets meebrengen!) 

 Vr. 20/04/2018 : 3KA+ 3KB op uitstap naar Het Arsenaal - Bingo 2 – Fietsexamen 6de lj (fiets meebrengen!) 
  

RAPPORT   

De leerlingen van de lagere school ontvingen het 3de schoolrapport.  Wij wensen iedereen een dikke proficiat 
voor de geleverde inzet. Nu 2 weken vakantie en dan is iedereen weer klaar voor de laatste periode richting de 
zomervakantie. J 
In de week van 23 t/m 27-04 zullen ook de 2de oudercontacten (10 minuten gesprek) georganiseerd worden. De 
uitnodiging hiervoor vindt u bij het rapport van uw kind. 
 

KLEDINGINZAMELACTIE OUDERRAAD   

De kleerkast opruimen in de paasvakantie??? Goed idee! Want oude kleding, schoenen is geld waard voor de 
school.  Na de paasvakantie kunt u opnieuw zakken inleveren en dit vanaf maandag 16/4 t.e.m. 21/4. 
Elk gezin ontvangt  hiervoor vandaag een plastic zak. U mag uiteraard altijd meer/andere zakken inleveren.   
Zorg wel dat alles goed dicht zit aub.  
 

OPBRENGST SPONSORTOCHT BROEDERLIJK DELEN + KOFFIESTOP  

In het doosje van KOFFIESTOP zat € 34,25. Dank je wel aan alle koffiedrinkers! 
Onze SPONSORTOCHT leverde € 2.042,13 op. Dank je wel aan alle sponsors ! 
 

VERKEERSACTIEWEEK RAVELS  

De gemeente Ravels organiseert in de week van 16 t/m 20-04-18 haar jaarlijkse 
VERKEERSACTIEWEEK. De kinderen van het 4de en 5de lj gaan met de fiets naar Weelde Depot 
(voormalige Navo-hallen) waar ze allerlei vaardigheden –nodig in het verkeer- inoefenen. Zo is er 
een fietsbehendigheidsparcours voor het 4de lj en tevens ook voor het 5de lj zal er aandacht 
geschonken worden aan de “dode hoek”. Het 4de lj zal op dinsdag de fiets op gaan richting 
Weelde en het 5de lj op donderdag. Het 6de lj zal op vrijdag deelnemen aan een heus fietsexamen 
te Weelde. Op een afgepijld traject zullen ze geconfronteerd worden met hindernissen en 
andere verkeerssituaties. Ze zullen de theorie nu in de praktijk kunnen testen. 
 

WEEK VAN HET PARKEREN  

Tijdsdruk, bezorgdheid over de veiligheid, maar vaak ook praktische redenen leiden ertoe dat veel ouders hun kinderen 
met de auto naar school brengen. Voor een school betekent dat tientallen extra auto’s in de schoolomgeving op breng- en 
haalmomenten. De meeste schoolomgevingen zijn daar niet op voorzien, waardoor mensen vaak gekke en gevaarlijke 
dingen gaan doen. Een aantal ouders maken er een sport van om zo dicht mogelijk bij de schoolpoort te parkeren, met alle 
gevolgen vandien… 
Om het foutparkeren aan te pakken, heeft de werkgroep Verkeer de week van  23 t/m 27-04-18uitgeroepen tot WEEK van 
het PARKEREN. Met een ludieke actie willen we aandacht vragen voor correct en veilig parkeren, waardoor de veiligheid 
van de zwakke weggebruiker(s) verhoogt. Zo zullen we op zoek gaan naar de Struisvogelparkeerders en naar de 
Parkeerpauw. Benieuwd tot welke soort jij behoort? Je komt het te weten tijdens de WEEK van het PARKEREN. 



UITSTAP 3KA+3KB NAAR HET ARSENAAL  

Vertrek : 8.45u 
Aankomst : +/- 18.30u 
Meebrengen/Aandoen : rugzak met lunchpakket, drinken, koeken voor een lange dag.  Regenjas, fijne wandelschoenen. 
Onkosten € 22,06 komen NIET apart op de schoolrekening.  Ze zijn verrekend via de maximumfactuur.  

 

NIEUW NA DE PAASVAKANTIE  

Na de paasvakantie gaan we ervan uit dat het weer beter is en gaan we tijdens het turnen met 2 groepen 
werken. Eén groep binnen en één groep buiten. 
Op dinsdag 17 april starten de A klassen buiten d.w.z. aangepast schoeisel en kledij. 
De week daarop, dinsdag 24 april, is het aan de B klassen om buiten te sporten. 
 

NIEUWE KLEUTERS  

Na de vakantie zullen 6 nieuwe kleutertjes starten op onze school en aan hun traject van “negen sprongen”. We 
heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom. Zo telt onze kleuterschool 136 kleuters. 
 

KLEURPLAAT KONINKLIJKE SINT SEBASTIAANSGILDE POPPEL  

Op zaterdag 21 april opent de gilde (zij bezoeken ook ieder jaar onze school) hun spiksplinternieuw gildelokaal.   
Alle kinderen van onze school ontvingen een kleurplaat die zij mogen inkleuren voor deze speciale dag.   
Als ze die persoonlijk komen afgeven dan …..  (zie aankondiging in Berichtenblad)  
Welkom vanaf 14.00u in de Krommendijk 102. 
 

UITGEDEELD 

- Plastic zak voor elk gezin. 
- Kleurplaat voor de wedstrijd van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde voor alle kinderen. 
- Brief Leescircuit voor elk gezin.  
 

NAAR DE FILM IN DE PAASVAKANTIE?   

Ciné De Wouwer, dinsdag 3 april 
1) Piepkuikens (6 jaar) – 13.15 tot 15u  2) Meesterspion(6 jaar) – 15.15 tot 16.50u 
  Tickets: 3€/film – 014654865 of 014652155 – www.dewouwer.be 

 

CONCERT MET LEERLINGEN VAN ONZE SCHOOL   

Heb JIJ een hart voor muziek? 

SNK Weelde nodigt JOU uit! 
Ben jij ook zo dol op muziek?  

Vind je trompetten echt geweldig klinken?  
Of is voor jou het drumstel het allercoolste instrument?  

Gelukkig hoef je helemaal niet te kiezen, want op zaterdag 21 april kan je álle 
instrumenten van fanfare SNK Weelde aan het werk zien en horen!  

Wij nodigen je heel graag uit om naar dit fantastische concert te komen 
luisteren! En breng zeker ook je  

mama, papa, broer(s) en zusje(s) mee!  
Het wordt een supertoffe avond die je niet snel zal vergeten! En er zullen ook 
leerlingen van jullie school bij zijn: Elena (6de), Ruth (4de) en Jasmijn (1ste) zullen  

zelfs al meespelen en op het podium het allerbeste  
van zichzelf geven! Kom hen dus zeker aanmoedigen  
en geniet terwijl zelf ook van een geweldige avond! 

Heel graag tot ziens op 21 april in GC De Wouwer! 

www.snkweelde.be www.facebook.com/SNKWeelde 
(< 12 jaar = gratis inkom) 

 
 

              GENIET VAN DE PAASVAKANTIE !!!          

http://www.snkweelde.be/
http://www.facebook.com/SNKWeelde

