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Maart 2020 

zo 1   

ma 2 Instappers 

  2 Zwemmen L1B - L6A - L6B 

di 3   

wo 4   

do 5 L4A: Campagne: van schaap tot draad 

  5 L5 : Vaccinaties 

vr 6  VM : Zuidactie : Startmoment 

za 7   

zo 8   

ma 9 VM : K1 : Medisch consult met ouders 

  9 VM : L3 + L4 : Toneel : Het nieuws van gisteren 

  9 Zwemmen L1A - L5A - L5B 

di 10 VM : K1 : Medisch consult met ouders 

wo 11 Zuidactie : Markt 

do 12 K1 : Medisch consult met ouders 

vr 13 Bednet - Nationale Pyjamadag 

 13 Zuidactie : NM : Sponsor- en looptocht 

za 14   

zo 15   

ma 16 L6: Oudercontacten 

  16 Zwemmen L1B - L6A - L6B 

di 17 L6: Oudercontacten (met CLB) 

  17 VM : L5 : MOEV : American Games 

  17 VM : K1 : Medisch consult met ouders 

wo 18 L1: Zeeklassen 

 18 11.00 u. – 13.00 u. : Kleuters : Tenstoonstelling kunst 

do 19 L1: Zeeklassen 

  19 L4B: Campagne: van schaap tot draad 

vr 20 L1: Zeeklassen 

za 21   

zo 22   

ma 23 Zwemmen L1A - L5A - L5B 

di 24 L4 : Medisch consult 

wo 25 Pedagogische studiedag 

do 26 Zuidactie : NM : Sponsor- en looptocht 

vr 27   

za 28   

zo 29   

ma 30 Zwemmen L1B - L6A - L6B 

di 31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L4A – L4B : Campagne 
Te voet – kostprijs : € 0,60 
 
K1 : Medisch consult (met ouders) 
De medische consulten voor de kleuters van de 1ste 
kleuterklas gaan op school door. Ouders kunnen 
daarbij aanwezig zijn. De ouders van de betrokken 
kleuters zullen hierover binnenkort een brief 
ontvangen. 
 
L3 + L4 : Toneel – CC Evergem 
deelname : € 5,00 
bus : € 5,61 (betaald door oudercomité) 
 
L6 : Oudercontacten 
brief via klasleerkracht 
 
L5 : Moev : American Games 
Gemeentehallen Merelbeke 
deelname : € 3,00  
bus : € 6,45 (betaald door oudercomité) 
 
L1 : zeeklas 
vertrek op woensdag : 8.30 u.  
aankomst op school op vrijdag : 14.30 u., de 
leerlingen kunnen dan al afgehaald worden maar 
kunnen ook nog in de opvang blijven. 
 
Kleuterschool : Tentoonstelling kunst: 
Meer info volgt via klasleerkrachten 
 
Pedagogische studiedag  
vrijaf voor alle kleuters en leerlingen 
 
Zuidactie 
Na de vakantie volgt een mail met alle info. 
Sponsorloop : op 13/03 of 27/03, afhankelijk van het 
weer 
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Dank u wel 
Tijdens de voorbije toneelavonden hebben naast 
het oudercomité ook heel wat ouders hun 
medewerking verleend voor en achter de schermen. 
Aan iedereen die heeft meegewerkt en ook aan de 
toeschouwers : van harte dank! 
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Nationale pyjamadag Bednet 
Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en 
samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. 
Door mee te doen, tonen we dat we alle zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer 
bekend, zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen. 
Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 13 maart? Dat zouden we alvast fijn vinden. 
Denk eraan dat de kinderen wel een jas moeten aantrekken boven hun pyjama. 
Let op : In de namiddag kan er sponsorloop zijn (afhankelijk van het weer), sportieve kledij meebrengen is 
dus aangewezen! 
 

 

 
Fiscale attesten opvang 
In de week van 2 maart zal het fiscale attest m.b.t. de kinderopvangkosten van het jaar 2019 in de 
boekentas van uw kind worden meegegeven. We zullen het ook doormailen, zodat u het tevens digitaal ter 
beschikking hebt voor uw belastingaangifte. 
Gelieve dit attest, dat maar één keer kan worden uitgereikt, goed te bewaren. 
 

 

 
Verkeer in de Heiebreestraat 

Graag doen we nog eens een oproep om de snelheid in de Heiebreestraat aan te passen. Nog steeds wordt 

daar zeer snel gereden, vooral op momenten voor en na school. Deze straat wordt heel veel gebruikt door 

fietsende kinderen en ouders. Hou het veilig voor hen en aan pas uw snelheid aan! 
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