*** Krokus 2017 ***
De winter is voorbij …
De tuin staat vol met bloemen.
Heb jij ze al gezien ?
En weet je ook hoeveel er staan ?
Wel vijf of zes misschien ?
Er vliegen kleine beestjes.
En weet je wat die doen ?
Ze geven elke bloem vandaag
een hele dikke zoen.
En waarom doen die beestjes dat ?
Waarom zijn ze zo blij ?
Gewoon, omdat het lente is.
De winter is voorbij !

Enkele data … Goed om weten !
Kleuterafdeling
Ma 06/03
Di 14/03
Do 16/03
Ma 20/03
Vrij 24/03

Instapdag nieuwe peutertjes
VM : P1+K1+K2 naar Hof Ter Saksen
VM : K3 naar Hof Ter Saksen
NM : Klasdoorbrekend werken
Zwemmen voor K3

Lagere afdeling
Ma 06/03
Di 07/03
Do 09/03
Do 16/03
Vrij 17/03
Woe 22/03
Do 23/03
Vrij 24/03

Di 28/03
Do 30/03

L2 en L4 naar toneel in CC Ter Vesten
L1 en L3 naar toneel in CC Ter Vesten
Zwemmen voor L1+2+6
Crea-namiddag voor L3+4+5+6
Zwemmen voor L1+2+3+4+5
VM : L4 naar Beveren ( historische gebouwen )
Juf Eline op nascholing
NM : SVS : Netbal
Zwemmen voor L1+2+6
Juf Katrien, juf Caroline en juf Sofie op nascholing ( KIVA )
Rapport
L5+6 : VM : Museum Middelheim
NM : Hof Ter Saksen
NM : L5 naar GTI
Zwemmen voor L1+2+3+4+5

Kleuterafdeling + lagere afdeling
Di 07/03
Do 16/03
Vrij 17/03
Zo 19/03
Di 28/03
Vrij 31/03

Bib
20.30 : OC
Zwerfvuilactie
10.00 : Gezinsviering
Personeelsvergadering - Geen studie
NM : Actie Broederlijk Delen
15.30 – 16.30 : Paasborrel

Za 01/04 tot en met ma 17/04 : Paasvakantie

Blij nieuws
Lana, zusje van Jens Buys (K1)

In memoriam
Dhr. Taffin, opa van Obi (L1) en Thor Pypers (K2)
Dhr. Briat, schoonvader van juf Katrien en opa van Fleur Briat (L4)

Enkele weetjes …
• Onze school was bij de winnaars van de sportlaureaten van 2016. We eindigden
met onze kleuterafdeling als 3de op 23 Beverse scholen. Als beloning mochten
we een cheque van € 200 ontvangen !
Hiervan gaan we nieuw en extra sport- en spelmateriaal aankopen. Meer
hierover in onze volgende Nieuwsflash. Proficiat aan alle kinderen die
meededen aan 1 of meer sportieve activiteiten, want dankzij hun inzet deelt
onze school nu in de prijzen !
• De voorbije maand steunden we Damiaanactie via de verkoop van stiftjes. We
verkochten maar liefst 82 pakjes ! Dankzij jullie steun kan Damiaanactie met dit
bedrag de levens redden van 13 mensen in India die lijden aan lepra en/of TBC.
Dank jullie wel !
• Onze voorbije Kaas- en wijnavond was super ! Maar liefst 184 volwassenen en
kinderen schreven zich in om te genieten van een overheerlijke kaasschotel,
vleesschotel of lekker gehaktbrood met kriekjes. Het ganse schoolteam en
natuurlijk ook de medewerkers van ons oudercomité willen hierbij iedereen
nogmaals danken om van deze avond een succes te maken !
De opbrengt wordt gebruikt als bijdrage voor het digitale schoolbord in ons
4de leerjaar. Dank aan allen !

Aan iedereen een fijne, deugddoende krokusvakantie !!!

