Kienavond
De kienavond was een succes…bedankt voor jullie aanwezigheid.
Met de opbrengst van de kienavond koopt de oudervereniging nog nieuwe tafels en
stoelen zodat onze eetzaal volledig nieuw meubilair heeft.
Roken
De wet geeft aan dat roken op een schooldomein niet toegelaten is.
Wij blijven graag een rookvrije school !
Wijziging adres/telefoonnummers
Indien uw adres, telefoonnummer, GSM-nummer gewijzigd is, gelieve dat dan zo snel
mogelijk te melden aan de leerkrachten en het secretariaat.

Verlofdagen
In mei en juni zijn er verschillende verlofdagen.
De kinderen dienen dan niet naar school te komen op de volgende dagen :
Maandag 1 mei : Feest van de Arbeid
Woensdag 24 mei : Pedagogische studiedag
Donderdag 25 mei : Hemelvaart
Vrijdag 26 mei : Brugdag
Maandag 5 juni : Pinkstermaandag
Dinsdag 6 juni : Facultatieve verlofdag
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Parkeren
Parkeren doe je best bij de sporthal of het Bieskesveld.
Bij de sporthal is er een ruime parking, een kleine wandeling langs ons schoolpad is
gezond en gezellig.
Je kan ook parkeren op de kleine parking aan de Weg naar Opoeteren. Dit is helaas
maar een kleine parking; daar is het fijn om elkaar op een respectvolle manier te
behandelen. Bijvoorbeeld…geen 2 plaatsen innemen….
Op het schooldomein zelf zijn de parkeerplaatsen bedoeld voor leerkrachten /directie
en spoedgevallen. Liefst niet gebruiken voor en na schooltijd.

Belangrijke data
24 april ’17
24 april ’17
1 mei ‘17
4 mei ’17
4 mei ’17
13 mei ’17
15 mei ’17
18 mei ’17
24 mei ’17
25 mei ’17
26 mei ’17
28 mei ’17
30 mei ’17
5 juni ’17
6 juni ’17
23 juni ’17
29 juni ’17
30 juni ’17

Kleutersportdag
Fietsexamen L6
Feest van de Arbeid
Kleine wasjes, grote wasjes L5 (De Voorzorg)
Amai, mijn oren L6 (De Voorzorg)
Schoolfeest
Sportdag lager onderwijs L5, L6
Sportdag lager onderwijs L1, L2, L3, L4
Pedagogische studiedag
Hemelvaart
Brugdag
Eerste Communie
Kronkeldiedoe L1,L2
Pinkstermaandag
Facultatieve verlofdag
Proclamatie K3,L6
Rapport en ouderavond
Laatste schooldag
Data schoolreizen staan nog niet vast : briefjes volgen nog……
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