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1. Schoolfeest van 11 mei: DROOMVLUCHT 
 
Wil je onze kinderen komen bewonderen, kom dan zaterdag  11 mei naar ons 
schoolfeest “Droomvlucht”.  Om 13u30 openen de deuren en rond 14u00 start de 
spetterende show. 
Alle kinderen worden om 13u30 op school verwacht.  Via het onderstaande schema kan 
u zien waar uw kind zich moet omkleden. 
 

KO In het directielokaal 

K1 In het directielokaal 

K2 In het leraarslokaal ( lagere school ) 

K3 In het klaslokaal van juf Christel ( op 
de eerste verdieping in de lagere school) 

1ste, 2de, 3de, 4de, 
5de, 6de leerjaar 

In de eigen klas 

 
Zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school verzamelen zich voor het 
optreden rond het podium en volgen het hele gebeuren onder begeleiding van hun 
leerkracht.  Gelieve de banken voor het podium vrij te houden voor de kinderen.  
Na het optreden gaan alle kleuters samen met hun leerkracht terug naar de 
desbetreffende klas.  Op het podium wordt nadien afgeroepen wanneer de ouders hun 
kleuters mogen ophalen.  
 
Na de schitterende show starten de spelletjes.  De speelkaarten hiervoor krijgen de 
leerlingen van de lagere school van hun eigen klasleerkracht.  De kleuters kunnen hun 
speelkaarten afhalen aan de kindertoog.   Eveneens kan men hier extra speelkaarten 
bekomen.  De spelletjes zijn volledig gratis. 
Aan de kindertoog kunnen de kinderen hun volle speelkaart inruilen voor een klein 
snoepje.  Ook kunnen ze hier een snoepzakje kopen aan een democratische prijs.    

 
Het zal een spetterend feest worden. Toch even een vraag om hulp: 
- Zijn er mama’s of papa’s die willen grimeren op het schoolfeest? 
Hoe meer vrijwilligers we hebben, des te gemakkelijker we een beurtrolsysteem kunnen 
opmaken. 
Indien je wenst te helpen kan je juf Linda of juf Leen in de kleuterschool  hierover 
aanspreken. 
- Het oudercomité is nog op zoek naar mensen die willen helpen om iedereen van de 
nodige drank te voorzien. Laat een seintje voor hulp, al is het maar een uurtje aan de 
voorzitter Davy Mathys via ocdeschakel@telenet.be 
 
 



 

 
 

   We duimen voor mooi weer!         
 
 
2. Vanuit de opvoedingswinkel 
  
Opvoeden staat niet los van alle andere levensdomeinen. Elk gezin legt zijn unieke puzzel: 
een dak boven je hoofd, zinvol werk, goede zorg, een fijne vrijetijd met het gezin, de 
kinderen groot brengen. Hoe minder muurtjes er zijn om de puzzel in elkaar te laten vallen, 
hoe sterker het gezin in zijn schoenen staat bij het opvoeden.  
Daarom staat tijdens deze Week van de Opvoeding het netwerk van organisaties en 
diensten die het gezin ondersteunen centraal. Want samen staan we sterker. Zo wordt het 
voor ouders makkelijker om de batterijen op te laden en het energieniveau op te krikken.  
  
Als opvoedingswinkel bieden we dan ook graag een aantal ontspannende activiteiten aan 
voor kinderen en hun ouders. Deze zijn bovendien helemaal GRATIS. Meer info bij: 
  www.huisvanhetkindvoorkempen.be 

 
3. Varia: 
 
* Fruit van het oudercomité van woensdag 1 mei wordt op donderdag 2 mei verdeeld. 

* Enkele weken geleden deden een aantal kinderen van het tweede, derde, vierde en vijfde 
leerjaar mee aan "De Kangoeroewedstrijd". Dat is een wereldwijde reken-, denk- en 
puzzelwedstrijd. Deze wedstrijd werd de voorbije maanden op school met de kinderen 
voorbereid. Alle deelnemende leerlingen haalden een mooi resultaat. Proficiat ! 
Seth Van Minnebruggen raakte zelfs in de top 100 van alle leerlingen van het vijfde en 
zesde die deelnamen van de provincie Antwerpen. 
 
 
 



4. Belangrijke data voor de volgende maanden: 

30 april  KS: Zappa-zwerfvuilactie 
20 u oudercomité 

1 mei Vrije dag 

11 mei SCHOOLFEEST 

16 mei  K3: zwemmen 

18 mei  Eerste communie 

21 mei L6: peilingstoetsen 
+ GEEN NABEWAKING !!! DE SCHOOL SLUIT OM  U 15 u 30 !! 

23 mei K3: zwemmen 
L5 en L6: tweedaagse schoolreis (23 en 24 mei) 

24 mei  L1-L2-L3-L4: schoolreis: naar dierenpark Blijdorp 

25 mei  Lentefeest 

26 mei Verkiezingen 

28 mei 19 u 30 : info-avond voor ouders waarvan hun kind naar het eerste 
leerjaar gaat 

30 en 31 mei Vrijaf 

5 juni  Officiële opening van de nieuwe bibliotheek in Sint-Lenaarts 

6 juni K3: zwemmen 
+ GEEN NABEWAKING !!! DE SCHOOL SLUIT OM  U 15 u 30 !! 

7 juni  Bib: inleverdag boeken + ontdekken nieuwe bib 

10 juni Vrije dag + Processie 

11 juni  K0-K1-K2: oudercontacten  

13 juni  K3: zwemmen 
+ K0-K1-K2: oudercontacten 

14 juni  K2-K3: op schoolreis 

17 juni K0 + K1: op schoolreis 

20 juni  K3: zwemmen 

21 juni Sportdag in de kleuterschool 

24 juni  VM: sportdag in de lagere school  
+ NM : Clini-clownrun met de hele school ! 

25 juni K3 blijft slapen op school 

26 juni  Van 11u -12u: doorschuiven naar de volgende klas 

27 juni K3: zwemmen  
+ L6: afscheidsreceptie 

28 juni  LS: laatste rapport 
+ School sluit om 12 u !!! 

 
 
 


