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1.Sponsortocht op woensdag 5 mei
Uitgesteld maar niet afgesteld. Op 5 mei gaan het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar toch nog
wandelen voor het goede doel. Die dag blijft de boekentas thuis. We doen stevige
stapschoenen aan, dragen sportieve kledij en voorzien een regenjas. Een stuk fruit,
droge koek en een klein flesje water voor onderweg kan in een kleine rugzak mee.
Velen hebben het sponsorgeld al meegebracht naar school. Dat kan nog tot 4 mei.

2.Werken aan de speelplaats
Vol trots melden wij dat er nieuwe valmatten onder de speeltuigen gelegd werden. De
kinderen kunnen naar hartenlust spelen zonder de kleding erg vuil te maken. Tevens
werd er een nieuwe omheining rond de speelplaats voorzien. Dank aan het
gemeentebestuur voor de vernieuwingen.

3.Goed gedrag elke dag: Je verplaatsen in een ander.
Je verplaatsen in een ander maakt dat je de impact van bepaalde gebeurtenissen die
een ander voelt of meemaakt, goed kan begrijpen. Inlevingsvermogen kan je tonen met
je lichaamstaal, door te luisteren, met woorden, door respect te tonen. Sommigen
hebben van nature een groot inlevingsvermogen, maar niet iedereen is hier goed in.
We leren ons inleven in de ander.

4.Oefenen in het verkeer
Een verkeerseducatieve route is een vaste uitgestippelde route in de schoolomgeving
langs verkeerssituaties die leerrijk zijn voor kinderen. In het 3de leerjaar legt met de
route te voet af. In het 4de, 5de en 6de leerjaar oefenen we met de fiets. De komende
weken begeven we ons regelmatig buiten de school. Veel oefenen vergroot het inzicht
in het verkeer.
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5.Wel naschoolse opvang: 11 mei
In tegenstelling tot wat er begin schooljaar gecommuniceerd werd, is er op dinsdag 11
mei wel naschoolse opvang voorzien. Dus tot 16.15u. zal uw kind indien nodig
opgevangen worden in ’t Speelal.

6.Belangrijke data
5 mei
10-11-12 mei
13 mei
14 mei
24 mei
25 mei
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Sponsortocht
Dynamoproject derde leerjaar
Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag
Kleine wieltjes
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