Maandbrief mei 2019
schooljaar 2018-2019
Beste lezer van onze maandbrief mei.
Een korte maandbrief, daar heeft uiteraard de paasvakantie veel mee te maken.
Met ons team en de ouderraad zitten we nu volop in de voorbereiding van ons
schoolfeest. Helpende handen al is maar voor even zijn steeds welkom! Geef je naam
gerust door aan de klasleerkracht.
Ook een welgemeende proficiat aan al onze leerlingen en hun ouders bij het vieren van
1ste Communie, Vormsel, lentefeest.

Schoolfeest 25 mei : JUST PLAY
Stilaan komt het schoolfeest dichterbij …

SPETTERENDE SHOWS
12.30-14.00
nijntjes, kwakkers, 1B, 4A, 6A & 6B
14.00-15.30
vlinders, ratjes, beren, 1A, 3A, L5 meisjes
15.30-17.00
bijtjes & kikkers, olifanten, 2A & 2B, 3B, 4B, L5 jongens

Vastenactie FINADO
De opbrengst van de vastenactie is bekend. Met z’n allen hebben we een dikke 5.000 euro
opgehaald. Een oprechte dankjewel aan alle kinderen en sponsors voor deze opbrengst!

Nieuws van de ouderraad

Dinsdag 23 april organiseerde de ouderraad een interactieve lezing over EHBO bij kinderen.
Deze lezing werd gegeven door Björn Geysemans, verpleegkundige in het
brandwondencentrum van Neder over Heembeek. Een heel leerrijke avond!

Oudercontact – rapport

In onze lagere school wordt het rapport besproken en meegegeven op het oudercontact
van 8/5 of 9/5.

Rupelkerk Sint-Franciscus

Onze school hoort tot de parochie Onbevlekt Hart van Maria / Sint-Jozef.
Samen met nog andere parochies vormen ze de Pastorale Eenheid ‘de RUPELKERK SintFranciscus’. Niet de school maar zij staan in voor de organisatie van o.a. Vormsel en 1ste
communie!

Geregeld krijgen wij van ouders de vraag hoe het zit met inschrijving voor het vormsel
en 1ste communie. Een andere veel voorkomende vraag is wanneer deze vieringen
volgend jaar zullen plaatsvinden. Om misverstanden te voorkomen, verwijzen we jullie
met deze vragen door naar de website van de Rupelkerk : www.rupelkerk.be.

Belangrijke data voor op het prikbord
woe 05/06/19
ma 10/06/19
di 25/06/19
woe 26/06/19

Pedagogische studiedag
Pinkstermaandag
kleuterreceptie 3de kleuterklassers
uitreiking getuigschriften & receptie 6de leerjaar

MAANDKALENDER MEI 2019
W

1

D

2

3A : bezoek aan de kringwinkel in Reet (thema afval)

V

3

3B : bezoek aan de kringwinkel in Reet (thema afval)
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L5 : sportdag (met de fiets)
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L3 : bezoek aan het bejaardentehuis
L4 : Hidrodoe Herentals
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Lindenbos & Rozenlaan : oudercontacten
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Rozenlaan : oudercontacten
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L6 : online oefenen voor de toetsen vanuit de overheid
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Zwemmen 2A-6A-6B
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Zwemmen 1B-3A-4B
L2 : vertrek Ravotterklassen
6B : tentoonstelling Anne Franck in de BIB (met de fiets)
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Oudste kleuters-L1 : integratie
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L2 : terug Ravotterklassen
L6 : voorbereiding fietsexamen. Zorg dat je fiets in orde is!
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L6 : voorbereiding fietsexamen
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BIB
L6 : fietsexamen in Rumst
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6A : tentoonstelling Anne Frank in de BIB (met de fiets)
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5A : tentoonstelling Anne Frank in de BIB (met de fiets)
L6 : sportdag

VORMSEL

LS : fietsparcours
SCHOOLFEEST

L5 : Urania (met de fiets)
L6 : Ieper
Zwemmen 2B-5A-5B
Oudste kleuters Lindenbos : sleep-in
Oudste kleuters Rozenlaan : sleep-in
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Zwemmen 1A-3B-4A

HEMELVAARTWEEKEND
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