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Maandoverzicht juni 2019
Ma. 03.06
Woe. 05.06
Don. 06.06
Vrij. 07.06

Ma. 10.06
Di. 11.06
Woe. 12.06
Ma. 17.06
Woe. 19.06
Don. 20.06

Din. 25.06
Woe. 26.06
Don. 27.06

Vrij. 28.06

Zwemmen 1ste + 3de graad
Schoolfruit – Oog voor lekkers
Directievergadering
Personeelsvergadering
Schoolreis: Mondo Verde Landgraaf
Vertrek om 8.45 (Parking Alden Biesen)
Aankomst om 17.00 (Parking Alden Biesen)
€ 13.00 via de schoolrekening
Pinkstermaandag – vrije dag
Kronkeldiedoe te Riemst – 1ste graad
€ 3.50 via de schoolrekening
Schoolfruit – Oog voor lekkers
Zwemmen: alle leerlingen van de lagere school.
Schoolraad
Kleuterturnen in de Kimpel te Bilzen
Schoolfruit – Oog voor lekkers
Leeruitstap Openluchtmuseum Bokrijk – leerlingen van de 3de
graad
€ 2.00 via de schoolrekening
Sportdag
Schoolfruit – Oog voor lekkers
Oudercontact lagere school
Directievergadering
Diploma-uitreiking kleuters
Diploma-uitreiking: leerlingen 6de leerjaar
Laatste schooldag. De grote vakantie begint om 12.00u. De
leerlingen hebben namiddag vrijaf.
Namiddag is er geen voor- en naschoolse kinderopvang.

9.00-12.00
15.45-17.45

9.00-11.30

19.30
9.00-12.00
Hele dag

9.00-12.00
19.00
20.00

Aandachtspunten deze maand!
We wensen de jongens en de meisjes die onze school verlaten veel succes in hun nieuwe school.
Aan iedereen een welverdiende vakantie. We zien jullie graag terug op maandag 2 september.
Dankzij de Oog voor Lekkers-actie kunnen onze leerlingen elke woensdag genieten van een heerlijk stukje
fruit. Om de verdeling van het fruit vlot te laten verlopen, kunnen we rekenen op enkele ‘schilouders’.
De schilouders zijn op zoek naar oma’s, opa’s, mama’s, papa’s, … om hun team te versterken.
Indien u graag mee wil helpen, kan u zich als schilouder melden bij Manuela Lunskens (mama van Jonas
Nulens). U kan ook mailen: Manuela.Lunskens@telenet.be of u kan een seintje geven aan een leerkracht.

De Oog voor Lekkers-fruitactie loopt af tijdens de maand mei, maar onze oudervereniging heeft haar
financiële schouders onder het project gezet en ervoor gezorgd dat de actie verder loopt tot het einde van
het schooljaar. Namens iedereen op school willen we hen hiervoor bedanken.
Het nieuws van onze school kan je vinden op onze website: www.scholierke-kasteeltje.be

