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Gezelschapspelen

Zaterdag 2 juni verwelkomen we jullie van harte
op ons jaarlijks schoolfeest.
Programma:
14.00 u. Deuren open

Daardoor gaat de activiteit van
de gezelschapspelen die dag niet
door.

14.30 u. Optreden kleuter
16.00 u. Optreden lager

Doorlopend vanaf…:
14.00 u. Kinderbar
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Op maandag 4 juni brengen de
leerlingen van K2/3 een bezoekje
aan het RVT de Pottelberg. Ze
zullen er een kort optreden geven
voor de bejaarden.

14.00 u. Fotowedstrijd
14.00 u. Bijenstand
15.00 u. Springkastelen (per leeftijd)
15.30 u. Sprookjescinema
15.30 u. Schminkstand
16.00 u. Frietkraam
Kinderen die naar het schoolfeest komen, moeten steeds
vergezeld zijn van een volwassene.
Er geldt rookverbod op het volledige schoolterrein.
Belangrijke datum
Volgend schooljaar gaat de Eerste Communie door op zaterdag 11
mei 2019 om 10.00 u.

KVK-ooievaar geland
Toch nog een hartverwarmde prijs voor alle
KVK-fans, want Ava
Kagelmacher uit K1A
werd grote zus! Van
harte proficiat aan Ava, mama en
papa Gary met de lieve, kleine
baby Amélie!

Kot kot kedei
Kakelen kunnen Victoria, Mathilda en Estelle als geen ander. Maar
enkel Mathilda
legde al een ei,
want zij is de
kip.
Welkom,
bruingevederde
vriendin, in je
nagelnieuwe
kippenren!
We zullen goed
voor je zorgen !
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Wij willen schone lucht

Madéleine (L5) uit haar bezorgdheid over de
luchtkwaliteit in de buurt van de school. Burgemeester Van Quickenborne en schepen
Bart Herreweyn luisteren aandachtig toe.
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De leerlingen van het vijfde leerjaar ijveren voor een gezonde leefomgeving rond onze school. Ze
trokken hun stoute schoenen aan en maakten een afspraak met de burgemeester in het gemeentehuis. Chelsea (5B) bezorgde ons onderstaand verslagje.
Op 25 mei zijn we met alle leerlingen van het vijfde leerjaar naar de burgemeester en meneer de
schepen geweest. Natuurlijk ging het over de luchtkwaliteit van onze school. Na alle dingen die we
wilden zeggen over de luchtkwaliteit, hebben we onze tekeningen, onze voorstellen en ook nog een
petitie met 382 handtekeningen afgegeven. Hij noemde zelfs alle namen van het 5 de leerjaar op het
einde kregen we cola fruitsap of water om te drinken. De dag was geweldig!

Knappe bekerwinst voor meisjes
De leerlingen van het derde en vierde leerjaar tonen onze Rode Duivels wat
hen te doen staat in Rusland. Want ijdens het trefbaltornooi in Kinderland
speelden onze leerlingen de pannen
van het dak. De meisjesploeg behaalde dankzij hun enthousiasme en hun
tomeloze inzet zelfs de eerste plaats.
Proficiat met deze knappe bekerwinst! Foto rechts: Esmée, Alexx, Amelie, Yasmine,
Jeanne, Dounia, Mouna, Meryem met de beker.

