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VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

 

  

NIEUWSBRIEF 

   

 
    

 

 

 

                                           mei 
 

Van harte welkom aan onze nieuwkomers:  

Na de paasvakantie startten Daan, Mila en Indiana  in 1KOa. 
 

Overlijdens: 

Marie-Josephe Janssens, oma van Justin Barbier (2-3KOc) en schoonmoeder van juffr. Els 

Vindevogel (1B) 

Arn, broer van Thor Van Acker (Tervenen) 

Wij bieden de families onze oprechte deelneming aan.  
 

Welkom en tot ziens: 

Op 19 mei neemt juffr. Stefanie de draad opnieuw op in 2A. Wij danken juffr. Bianca voor de 

goede zorgen! 
 

Welkom en geen tot ziens: 

Vanaf 5 mei komt meester Daniël halftijds terug in 4B. Hij zal dan, samen 

met juffr. Darlyn, zorgen voor de goede werking in de klas. 
 

Nog meer vervanging: 

Aangezien de gymleerkracht juffr. Els Willems zwanger is (proficiat!), wordt zij voor het 

kleutergymmen vervangen door meester Jelle De Mey (welkom!). 
 

Tevredenheidsonderzoek voor ouders: 

Ik wil alvast alle ouders bedanken die tijd vrijgemaakt hebben om het tevredenheidsonderzoek 

in te vullen. De school haalt hier heel veel informatie uit. Later delen we de resultaten mee. 
 

Batterijen inzamelen? Wij doen nog altijd mee! 

Wij willen ons steentje bijdragen voor het behoud van de natuur! Daarom werpen 

wij gebruikte batterijen steeds in de inzamelton van onze school.  

INGEZAMELDE BATTERIJEN = GERECYCLEERDE BATTERIJEN 

De inzamelton staat: 

- in de Lindenlaan: in de gang van het hoofdgebouw 

- in de Eeklostraat: op de speelplaats aan de deur dichtstbij het secretariaat. 

 
 

 
 

 

Jij komt toch ook?  

4- 5 - 6 - 7 juli ZOMERFEEST 
in de Lindenlaan 
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Sfeerbeelden schoolfeest (zie website): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1000 km van ‘Kom op tegen Kanker’: 

Op zondag 1 juni is er van alles en nog wat te doen aan de Hoge Wal. Wil je aanmoedigen, 

deelnemen aan ‘de langste erehaag’, gewoon een kijkje nemen en genieten of meehelpen? Ga naar 

www.evergem.be/1000km of raadpleeg ‘de Burggrave’ op blz. 4 + 5. 

 MEI  

D1 vrijaf wk18 

V2 vrijaf  

Z3 
17 uur: ingroeiviering Eerste 

 Communie 
 

Z4   

M5 3de: sportweek  

D6 
3de: sportweek 

brug 3KO-1ste 
16 uur: personeelsvergadering LO 

 

W7 

FRUITDAG 

3de: sportweek 

6de: verkeerspark in Wachtebeke 

NM: 5de + 6de: peanutbal 

 

D8 

2de: fietsbehendigheid 

3de: sportweek 

20 uur: Eeklostraat: oudercomité 

wk19 

V9 

3de: sportweek 

namiddag: kleuteractiviteit door 

 het oudercomité 

 

Z10   

Z11 moederdag  

M12 schoolhoofd naar informatiedag  

D13 brug 3KO-1ste  

W14 FRUITDAG  

D15 
KLASFOTO’S 

2de: fietsbehendigheid 
wk20 

V16 2de: toneel  

Z17 17 uur: Eerste Communie  

Z18   

M19   

D20 
5de + 6de: toneel 

brug 3KO-1ste 
 

W21 

FRUITDAG 

NM: 1ste-2de-3de-4de:  

atletiekmeerkamp 

 

D22 4de: fietsbehendigheid wk21 

V23 6de: leeruitstap  

Z24   

Z25   

M26   

D27   

W28 FRUITDAG  

D29 O.L.H.Hemelvaart wk22 

V30   

Z31 
14 uur + 17 uur: Plechtige 

 Communie 
 

http://www.evergem.be/1000km

