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Derde leerjaar 
Juf Linsey is momenteel  nog  afwezig.  Wij wensen haar een spoedig herstel.  In het derde 
leerjaar zijn de lessen gegeven en de toetsen gedaan.  De rapporten worden besproken 
wanneer juf Linsey terug is. 
 

Ontbijt op school 
Het ontbijt georganiseerd door ons oudercomité op 25 maart was weerom een groot succes. 
Daarvoor een dikke merci aan het hele oudercomité dat er steeds invliegt om zo’n 
grote activiteit tot een goed einde te brengen. 
 

In de brooddoos 
Een klein snoepje in de brooddoos is lekker  om in de refter als toetje op te eten. 
Wij willen vragen om geen lolly’s en  snoepzakjes mee naar school te geven. 
Wij snoepen niet op de speelplaats , we houden het gezond. 
 

In de refter 
De kinderen van het  1ste en 2de leerjaar mogen langer in de refter blijven om hun  
boterhammen op te eten.   
Lekker beleg dat de kinderen graag lusten , stimuleert de eetlust. 
 

Een complimentje geven 
Zeg eens een keer iets aardigs over mekaar , praat hierbij duidelijk en kijk de ander aan. 
Dit gaan we na de vakantie een aantal keren doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schoolgaande jeuk 
Het is belangrijk dat iedereen bij de start van elke schoolperiode , dus na elke vakantie 
zijn of haar kind grondig nakijkt op luizen . 
Alleen door alert te blijven en regelmatig te controleren kunnen we de luizen buiten de school 
houden. 
Dank voor uw medewerking. 
 

Zwerfvuil  rapen 
Alle kinderen van « De Schakel » zullen op 20 april in de namiddag de schoolbuurt opruimen. 
Een propere buurt geeft een mooie leefomgeving. 
Dankzij de steun van onze gemeentelijke milieudienst zullen we het aangepast materiaal 
krijgen  om op te ruimen. 

 
Enkele belangrijke data 
15 april Vormsel 
17 april zwemmen 3de kleuterklas 
  Personeelsvergadering – geen nabewaking 
19 april zwemmen 4de, 5de en 6de leerjaar 
23 april bezoek BIB 
24 april zwemmen 3de kleuterklas 
  Vergadering van het oudercomité  
25 april medisch onderzoek 1ste kleuterklas 
26 april Toneelvoorstelling « De Vijand » - 5de en 6de leerjaar 
28 april Eerste Communie 
30 april facultatieve verlofdag 
1 mei  dag van de Arbeid 
3 mei  zwemmen 4de, 5de en 6de leerjaar 
 


