Nieuwsbrief 3 mei 2019
ten voordele van de sport-, zee-, boerderij- en bosklassen en alle schooluitstappen!
We bereikten met de school opnieuw de kaap van de 1000 kg!
Oooooooh, wat zijn we blij met jullie inzet voor alle kinderen van de duizendpluspoot!

1000

kg

De schoolreis voor het lager naar Gent staat gepland op dinsdag 28
mei 2019. De dag erna, 29 mei is er GEEN
school, wegens pedagogische studiedag.
De kleuters en peuters vertrekken op
12
juni 2019 op schoolreis naar ‘De Sierk’, in de
Haan.
Voor iedereen wordt het vast en zeker een onvergetelijke dag! Meer info volgt.

De eerste communie of een lentefeest staat morgen voor de deur! De kinderen zullen genieten van een mooie viering
om 14.00 uur in de kerk van Beveren-Leie. Hopelijk zijn de weergoden goedgezind en kan iedereen genieten van een
prachtig feest! Veel plezier!
Allen ontvangen een geschenkje van de school en het oudercomité.
Vele kinderen van het zesde leerjaar maakten de keuze om hun H. Vormsel te doen.
Na een lange voorbereidingstijd is het ook bijna zover.
Het H. Vormsel gaat door op zondag 26 mei 2019 om 10.30 uur in de kerk van Sint-Eloois-Vijve.
We wensen ook alle vormelingen en hun familie een fantastische dag en een fijn feest.
Alvast PROFICIAT!

Maar eerst gaan alle kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar op bosklassen!
De bosklassen gaan door van maandag 6 t.e.m. 10 mei 2019 in de Lork te Kemmel.
Misschien kunnen de (m)petekindjes hen een kaartje sturen. Een leuke verrassing!
Dit kan op het volgende adres: De Lork, Duizendpluspoot, t.a.v. naam kind, Kattekerkhofstraat 1, 8956 Heuvelland

Het wordt stil op school de komende dagen… Ook L2 vertrekt woensdag
richting boerderij. Het verblijf gaat door van woensdag 8 t.e.m. 10 mei 2019
in ’t Herreke te Heestert.
We wensen ook hen véél en leerrijk dierenplezier!

Verschillende ziekenfondsen bieden een tegemoetkoming voor schooluitstappen, openluchtklassen, sportklassen,… per
kind tot 20 of 100 euro per kalenderjaar.
Mocht u hiervan gebruik wensen te maken, gelieve dergelijk formulier bij uw ziekenfonds op te vragen en af te geven op
school. We vullen het formulier met plezier voor u in en tekenen voor geldigheid.
Na de uitstappen ontvangt u het ingevulde formulier terug!

Sinds de paasvakantie ligt er een grasmat op de speelplaats. Voetbalplezier voor
iedereen!
Het oudercomité kon dankzij een fantastisch eetfestijn een extraatje doen… en
wat voor één!
De kinderen zijn zeer blij met deze groene,
bespeelbare grasmat. Oprecht dankjewel!
Ook voor alle ouders die ons steunden tijdens
alle activiteiten van het oudercomité.

Maandagnamiddag 20 mei 2019 bezoeken we met de lagere school en het derde kleuter
de Lourdesgrot in Sint-Eloois-Vijve (bij mooi weer).
We brengen hulde aan Maria met zelfgemaakte kunstwerkjes en teksten (gemaakt tijdens
de godsdienstles bij juf Tine), bloemen (die je van thuis mag meebrengen) en een
zangstonde.
We kijken uit naar een gezellig, stil en sereen moment van verbondenheid.

We wensen alle mama’s alvast een leuke

op 12 mei 2019.

