Nieuwsbrief mei 2018
Schoolfeest zaterdag 5 mei
Op zaterdag 5 mei is het feest op onze school. We hopen je zeker te mogen verwelkomen op
ons schoolfeest.

Samweek
De Samweek is de actieweek van Sam de Verkeersslang en loopt van 14 tot 18 mei 2018.
700 Vlaamse basisscholen hebben zich dit schooljaar ingeschreven voor
deelname aan Sam de Verkeersslang, ook onze school doet mee! Met deze
campagne willen we onze kinderen motiveren milieuvriendelijk en veilig
naar school te komen.
De boodschap is simpel: tijdens de week van 14 mei zoveel mogelijk te voet,
met de fiets, met gedeeld of openbaar vervoer naar school komen.

Vormsel
Heel wat leerlingen van het zesde leerjaar doen hun plechtige communie. De viering
vindt plaats op zondag 13 mei om 9.00u. in de kerk van Zelzate centrum.
We wensen alle communicanten een blije dag.

Diploma-uitreiking kleuters 3de kleuterklas en leerlingen 6de leerjaar
Het einde van het schooljaar komt vlug dichterbij. Voor de kleuters van de 3de kleuterklas nadert dan ook het einde
van hun kleutertijd. Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Alle ouders van de 3de kleuterklassers zijn van harte
welkom op de diploma-uitreiking op dinsdagnamiddag 26 juni om 14u.
Voor de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders is het afscheid van onze school en de diploma-uitreiking voorzien
op vrijdagavond 22 juni om 19.00u in de eetzaal op de Assenedesteenweg

Tips bij zonnig weer
Vorige week hebben we al even mogen proeven van warme en zonnige dagen. Hopelijk
komen er nog heel veel van die heerlijke dagen. We geven graag enkele tips en herhalen de
afspraken ivm kledij bij zonnig weer:
- schouders bedekken (geen topjes en spaghettibandjes)
- insmeren met zonnecrème
- petje of hoedje voor de kleuters

Proficiat juf Melissa !
Op 7 april is juf Melissa bevallen van een dochtertje, Maud.

Belangrijke data mei 2018
Maandag 30/4

Facultatieve vrije dag (geen school).

Dinsdag 1/5

Dag van de arbeid (geen school)

Woensdag 2/5

13.00u. Dansnamiddag L1 + L2 + L3

Zaterdag 5/5

Schoolfeest

Maandag 7/5

Techniekdag 4 L5 + L6

Woensdag 9/5

Pedagogische studiedag voor de leerkrachten
Geen school voor de leerlingen

Donderdag 10/5

O.L.H. Hemelvaart (geen school)

Vrijdag 11/5

Vrije dag

Zondag 13/5

Moederdag
Vormsel

Maandag 14/5
vrijdag 18/5

tem Sam de verkeersslang

Vrijdag 18/5

Zwemmen L1B + L5A

Maandag 21/5

Pinkstermaandag (geen school)

Woensdag 23/5

Kleuterwemmen K3 + K2 G4/G5 9.45u.

Donderdag 24/5

Kleutersportdag op school

Vrijdag 25/5

Zwemmen L1A + L5B

Dinsdag 29/5

Leerlingenraad

Donderdag 31/5

Spel- en wandeldag L6 (Wachtebeke Puyenbroeck)

