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Beste ouder,
De laatste maand van het schooljaar deed zijn
intrede en nog heel wat activiteiten staan op
de wachtlijst. Laat ons morgen maar eens
denken aan de eerste communicanten die
opnieuw in hun mooiste pakje een
vriendje/vriendinnetje van Jezus wensen te zijn.
Proficiat alvast aan die communicanten.
Hopelijk is de zon van de partij.
De bevraging kregen jullie deze week in de
mailbox. Het zou tof zijn indien iedereen dit zou
invullen. Voor ons alvast een
kwaliteitsbevraging waar we de nodige
aandacht wensen aan te besteden. Beter en
sterker worden met aandacht voor ieder kind
behoort tot een prioriteit van onze school. Met deze enquête en de resultaten ervan
kunnen we opnieuw verder werken. Bedankt alvast voor de te nemen moeite. Achteraf
krijg je zeker de evaluatie daarvan.
Geleidelijk aan worden alle
armaturen in de klassen vervangen
door ledarmaturen. Dat betekent
dat de nog goed werkende
oudere lichtarmaturen (2005)
verwijnen. Vooraleer ik dit op ‘Ik
geef weg’ plaats wil ik eerst de
ouders de kans geven. Indien
geïnteresseerd (voor
garageverlichting of tuinhuis of… )dan mag je een mailtje
sturen. Voorlopig liggen er hier nog vier.
Nog steeds is ons winkeltje van de verloren voorwerpen open. Het wordt dagelijks
aangevuld
. Hoe warmer het wordt, hoe meer kledij er op de speelplaats wordt
gedropt die niet genaamtekend is en dan achteraf niet meer naar huis mee gaat. Wil je
dus de kledijrekken op de speelplaats eens bekijken. Bedankt alvast!

HELPENDE HANDEN
Vandaag krijgt iedere oudste van het gezin een brief mee met de oproep voor helpende
handen tijdens het schoolfeest.
Om alles in goede banen te leiden kunnen de enthousiastelingen van de ouderraad dat
niet alleen. Vandaar dat je hulp een welgekomen meerwaarde geeft aan dit hele
gebeuren. Vind je deze oproep niet terug in de agenda of schooltas van je pagadder
dan sturen we die hiermee ook digitaal door. Ook dan hopen we dat de zon overvloedig
van de partij mag zijn!

MEESTER TOUMAI IS UITGEZWAAID
Maandag was het de
allerlaatste werkdag
van meester Toumai in
Olva De Meersen.
Tijdens die dag werd
er door de hele school
een flashmob
gedanst, gevolgd
door een stevig
‘gras’feest. We
eindigden ’s avonds
met een collegiaal
afscheidsfeest. Vanaf
deze week is het nu
Mijnheer de Directeur
of misschien kiest hij
voor een andere
aanspreektitel. Eén
ding is zeker: we zullen
hem missen maar
wensen hem uiteraard
heel veel succes toe
met zijn nieuwe job.

ROSPOT NUMMER VIER GEVULD
De actie van ‘Kom op
tegen kanker’ gooit hoge
ogen. Reeds vier potten
zijn tot de nok toe gevuld.
De vijfde pot is al halfvol…
Deze actie heeft duidelijk
succes op onze school. De
actie loopt nog tot 17 juni.
Dan gaan de potten
richting Kredietbank waar
het tellen kan beginnen.
Het is alvast duidelijk dat
vele kleintjes één iets groot
maken!
Bedankt!
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