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Maandoverzicht mei 2019
Woe. 01.05
Zon. 05.05
Ma. 06.05
Din. 07.05
Woe. 08.05
Don. 09.05
Ma. 13.05
Din. 14.05
Woe. 15.05

Don. 16.05
Vrij. 17.05
Ma. 20.05
Din. 21.05
Woe. 22.05
Zat. 25.05
Don. 30.05
Vrij. 31.05

Dag Van De Arbeid – vrije dag
Er is vandaag geen voor- en naschoolse opvang.
Eerste Communie
Zwemmen 1ste + 3de graad
Personeelsvergadering te Bilzen
Oog voor lekkers - schoolfruit
Nascholing juf Lieve te Genk
Kernteam
Nascholing juf Ute: Gok en zorgbeleid
Initiatiedag SLC te Bilzen – leerlingen 5de en 6de leerjaar
Trefbaltornooi (3de en 4de leerjaar) in de Kimpel te Bilzen.
Oog voor lekkers - schoolfruit
Prof(S)+: meester Tom
Kennismakingsdag nieuwe kleutertjes voor schooljaar 20192020 in de klas van juf Tanja.
Zwemmen 1ste + 2de graad
Oudercontact kleuterschool
Kleuterturnen in de Kimpel te Bilzen.
Oog voor lekkers - schoolfruit
Schoolfeest (zie aandachtspunten)
O.L.H.-Hemelvaart – vrije dag
Er is vandaag geen voor- en naschoolse opvang.
Brugdag – vrije dag
Er is vandaag geen voor- en naschoolse opvang.

9.30
15.45-17.45
Hele dag
15.45-17.00
Hele dag
9.00-12.00
Namiddag
9.00-16.00
14.00-15.20

15.30
9.00-12.00

Aandachtspunten deze maand!
Op 5 mei vieren de leerlingen van het eerste leerjaar hun eerste communie. We wensen alle kinderen,
ouders en familie een mooie dag en een schitterend feest!
Op zaterdag 25 mei 2019 organiseren we het schoolfeest “De Foute Party”. Er zijn voorstellingen om 15.00
en 16.30. Aansluitend kan u genieten van een heerlijke barbecue. Alle info ontvangt u binnenkort in een
aparte brief.
Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
Vanaf nu zijn er vrije inschrijvingen. Iedereen kan zich inschrijven zolang de schoolcapaciteit dit toelaat.
Inschrijven kan steeds op dinsdag en vrijdag van 8.30u. tot 16.00u. op het secretariaat van onze school
of na afspraak. Meer informatie vindt U ook op onze website.

De lente is aangebroken. Dat betekent dat meer kinderen per fiets of te voet naar school zullen komen.
Aan de automobilisten doen we de oproep om rekening te houden met ons verkeersproject “Rob en Linde
Bergop”. Concreet betekent dit dat er 20 minuten voor en na schooltijd Souwveld wordt gebruikt als een
éénrichtingsstraat. Parkeren doet u op de parking van de zaal of aan de rechterkant van de rijweg. Zo
maakt u plaats voor onze fietsende schoolkinderen. Bijgevoegd vindt U de infobrochure van onze actie.

