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Blij dat jij op tijd bent!  
Kinderen die voor 8 uur aan de schoolpoort staan, 
GAAN naar de opvang. De veiligheid van de kinderen 
primeert! 
 

 
Kinderen die te laat op school komen, missen de start, 
vaak het welkomstmoment in de klas. Fijn dat jullie 
een inspanning doen om op tijd te zijn! 
 

 
 
We kijken enorm uit naar jullie 
komst! 
 
Een fantastisch feest voor alle 
kinderen, hun vrienden, ouders en 
familie! 
 
We dromen alvast van mooi weer! 
 
We voorzien in de namiddag o.a. 
koffie en taart. 
Er volgt nog een oproep voor 
taartenbakkers. In ruil trakteren we 
jullie op het feest! 
 
We voorzien de volkspelen tot rond 
de klok van 18 uur. 
 
De bar blijft open tot … 
 
Jullie komen toch ook? 
 
 
 
 



 

Heb jij op dinsdagmorgen eventjes tijd van 8.30 uur tot 
9.15 uur om het fruit of de groente van Tutti Frutti te 
helpen schillen? 

Je bent van harte welkom! We zoeken nog enkele 
helpende handen! 
 
Het is telkens weer een aangename groep! 
 
Kan jij niet, maar opa of oma wel… ook zij zijn welkom!  
Ben jij erbij komende dinsdag? 
 

Op dinsdag 10 mei worden er klasfoto’s genomen.  
 
Juf Steffie neemt deze opnames voor haar rekening.  
Trek alvast uw mooiste kleedje of hemd aan, leg uw haar 
mooi in de plooi en zet uw breedste glimlach op. 
Dit schooljaar zijn er geen pas -en familiefoto’s, enkel 
klasfoto’s. 
 
 

Zet je alvast jullie fiets op punt? 
Je zal deze nodig hebben in de maand mei. 
We oefenen het fietsen bij de kleintjes en hebben 
aandacht voor de voetgangers en fietsers in het 
verkeer. 
De wijkagent komt langs voor de controle van de 
fietsen van de kinderen van de derde graad. Een exacte datum volgt nog. We trekken er 
namelijk in mei en juni op uit met de fiets. Voor ieder zijn veiligheid is het belangrijk 
om met een degelijke en veilige fiets rond te rijden.  
 

 
Halfweg mei stappen we met de lagere school 
en de derde kleuters naar de Lourdesgrot in 
Vijve. 
We houden er een korte bezinning. 
 
We wensen alle mama’s 
alvast een leuke moederdag! 
Geniet van jullie dagje! 


