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Beste ouders, 

Het tweede trimester zit er alweer op. We willen langs deze weg iedereen een prettige vakantie toewensen en een zalig 

paasfeest. 

Na de vakantie wordt het nog een drukke periode. 

Er zijn heel wat uitstappen en activiteiten te noteren. 

Bovendien komt ook de toetsenperiode in onze lagere school dichterbij.  

Voor de maanden april en mei is het in elk geval  belangrijk om de  activiteitenkalender hieronder heel goed in het oog te 

houden. 

 

Directeur Philippe 

05/4: begin van de paasvakantie 

22/4: paasmaandag: vrijaf 

23/4: start derde trimester 

24/4: kleine sportdag voor de lagere school 

25/4: gezond ontbijt voor heel de school 

25/4: bezoek vijver met derde leerjaar 

26/4: retrodag Axen 

26/4: infomoment voor de lln. over de sponsorloop 

29/4: medisch onderzoek 3-jarigen 

29/4: personeelsvergadering voor heel de school:  

         geen studie 

01/5: dag van de arbeid: vrijaf 

 eerste communie 

04/5: werkdag milieu en Edusoft: iedereen welkom 

07/5: sportdag kleuterschool  

08/5: ontbijt voor Vaderdag in K2  

08/5: 6de leerjaar naar VTI in Lier 

09/5: instappers naar Struisvogelnest 

10/5: voetgangersexamen 4de leerjaar 

10/5: rapport 4 

11/5: Vormsel 

12/5: fietstocht 6de leerjaar 

13/5: vijfde leerjaar naar Brussel 

14/5: workshop 1ste leerjaar Pinokkio 

14/5: 16.30u infoavond nieuwe instappers 

16/5: jeugdtheater 5de en 6de leerjaar 

15/5: sponsorloop 

20/5: personeelsvergadering lagere school 

21/5: personeelsvergadering kleuterschool 

24/5: 3de en 4de leerjaar naar Planckendael 

27/5: medisch onderzoek 3-jarigen 

28/5: les 6de leerjaar over dode hoek 

 

Hemelvaartweekend van 30 mei t.e.m. maandag 3 

juni (facultatieve verlofdag).  

Retrodag - Retrodag - Retrodag - 
Retrodag - Retrodag - Retrodag !!!!!!! 

Op vrijdag 26 april staan de pauw en de wasbeer in de kijker 

op onze retrodag! 

 

  

Ook ons jaarthema sluit hier weer naadloos op aan! Hebt u 
nog schoolspullen van vroeger op zolder? Misschien kunnen 
ze wel van pas komen op deze retrodag! Een oude boekentas, 
een pet, een paar klompen, een stofjas, een oude pennenzak, 
een telraam, een lei, een vulpen, inkt, … 

Die dag zal er van alle klassen een retrofoto gemaakt worden. 
Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat!  

 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Holderdebolder schatten op zolder 

http://www.acmautogroep.be


 

 

Wisten jullie dat: 

 Heel wat jongens en meisjes van onze school op 11 mei hun vormsel doen? En op 1 mei vieren we onze eerste 

communicanten. 

Aan alle feestvarkens en hun familie alvast een hele dikke proficiat. 

 De kleuteropendeur een groot succes was? Meer dan 40 ouders vonden de weg naar Mater Christi om hun  

kind(eren) te komen inschrijven. Wij heten hen nu al van harte welkom. 

 Er op 4 mei een milieudag is? Iedereen die graag in de tuin werkt, is welkom. We maken het bos en de tuin dan 

gebruiksklaar, zodat onze leerlingen bij goed weer volop kunnen genieten van de buitenlucht. Een kruiwagen, 

schop of ander materiaal is altijd handig wanneer jullie dat zelf kunnen meebrengen. We starten met de werken om 

9.00u. 

 Dat onze werkgroep ICT op dat moment aan de slag is? Wie liever wat met computers werkt en de groene vingers 

liever aan een ander overlaat, is welkom om een handje te komen helpen. Alle computers van de school gaan die 

dag stofvrij gemaakt worden. 

 We ook dit jaar een sponsorloop doen? Na de vakantie krijgen onze leerlingen uitleg over het project dat dit jaar 

door de gemeenteschool wordt gesteund. Zij hebben contacten met een school in Oeganda, waar heel veel wees-

jes en kinderen met problemen rondlopen. Wij willen hen vanuit de drie scholen een hart onder de riem steken en 

proberen zoveel mogelijk geld in te  zamelen. 
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Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 

Weetjes 

Uit het archief 


