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Di 3 mei  NM  

13.45u  

1L-3L  

Allen  

Zwemmen  

Oeganda: afsluit vastenactie op een berg 

Woe 4 mei  VM  Allen  Pedagogische Studiedag = VRIJAF  

Do 5 mei  10.45-12u   

13.45u-15.15u  

6LA  

6LB  

Proefafname IDP 6LA  

Proefafname IDP 6LB  

Vrij 6 mei  Hele dag  

13.45u-15.15u  

4L  

6LC  

ZOO  

Proefafname IDP 6LC  

  

Ma 9 mei  VM  4L-6L  Zwemmen  

Di 10 mei  Hele dag  

NM  

5LA  

2L  

Uitstap Antwerpen  

Zwemmen   

Do 12 mei  Hele dag  5LB Uitstap Antwerpen  

Vr 13 mei  Hele dag  

Hele dag  

1L  

5L  

Planckendael  

Technopolis  

 

Ma 16 mei  15.45u 4L- 5L – 6L Geen stille studie 

Di 17 mei  NM   1L-3L  Zwemmen  

Do 19 mei  Hele dag  1L  Mega Speelstad  

Vrij 20 mei  Hele dag  4L  Bobbejaanland  

  

Ma 23 mei  VM  

Hele dag  

4L – 6L 

3L  

Zwemmen  

BOERDERIJKLASSEN 

Di 24 mei  NM  

Hele dag   

Hele dag   

2L  

3L  

5LC  

Zwemmen   

BOERDERIJKLASSEN  

Uitstap Antwerpen  

Woe 25 mei  VM  3L  BOERDERIJKLASSEN 

Do 26 mei  Hele dag  Allen  O.H.Hemelvaart= vrijaf 

Vr 27 mei  Hele dag  Allen  Vrijaf  

  

Ma 30 mei  Hele dag 1L-2L-3L   SPORTDAG (Rode Loop)  

Di 31 mei  Hele dag  4L-5L-6L  SPORTDAG (Peerdsbos met de fiets)  

 

  



 

Belangrijke data 
 

• Maandag 6 juni 2022: pinkstermaandag – VRIJAF 

• Vrijdag 10 juni 2022: tuinfeest 

• Proclamatie 6L: dinsdag 28/06/22 om 19.30u 

• Donderdag 30 juni 2022: laatste schooldag 

 

Sport 
 

De atletiek (21/05/22) en basketbal zijn afgelast. 

 

We stellen graag even voor: De Fietsbieb. 

Dit is een initiatief om kinderfietsen te ontlenen voor 20 euro voor één jaar (+ 20 euro waarborg). 

Zo hoeft u dus zelf geen fiets aan te kopen en kan u de fiets gratis wisselen als uw kind gegroeid 

is. De fietsen zijn tiptop in orde als u ze begint te gebruiken. Als u zelf een kinderfiets schenkt dan 

bent u een jaar gratis lid. Er is een aanbod voor kinderen tot 12 jaar. Neem gerust een kijkje: 

https://fietsbieb.be/  

 

Wist je dat… 
 

• Onze leerlingen dragen vanaf nu terug hun uniformrokken en bermuda’s. Wij verwachten 

ook dat de rokken van de meisjes een correcte lengte hebben en dat dit geen minirokjes zijn. 

• … we er extra op gaan toezien dat de fietsen netjes in de fietsenrekken worden gezet. Liefst 

ook op slot. 

• … we een leuke facebookgroep hebben waar jullie al onze leukste momenten op school 

kunnen volgen. Ook hebben we een nieuwe website waar jullie alle info, maandkalenders en 

belangrijke brieven op kan terug vinden. 

 

 

 
 

Het 1ste tot en met het 3de leerjaar: Nu er bijna een schooljaar lang rond KiVa is gewerkt buigen 

de kinderen zich over de vraag: Wat hebben we door middel van de KiVa-lessen geleerd? Kinderen 

bekijken hoe de voorbije lessen doorwerken in hun eigen gedrag. Ze bespreken hun onderlinge 

relaties en maken duidelijk wat ze bij zichzelf en anderen geleerd en gewaardeerd hebben. Mocht 

er toch wat fout gelopen zijn, dan proberen ze hier samen wat uit te leren. 

4de tot en met het 6de leerjaar: Wat kan ik doen als ik word gepest? In de oudste klassen buigen 

de kinderen zich over hun reacties op pestsituaties. Ze zoeken uit op welke manieren zij en 

anderen hierop reageren en waarom dit zo is. Ook wordt bekeken waarom het beter is om over 

een pestprobleem te praten. Ze zoeken uit tot wie ze zich kunnen richten. Hun mama en papa 

staan hier op de eerste rij. Maar er wordt ook gezocht naar veilige manieren om pestproblemen 

binnen de klas bespreekbaar te krijgen. Pesterijen moeten immers zo snel mogelijk worden 

gestopt. 

https://fietsbieb.be/


Nieuws vanuit de ouderraad 
 

 

Bedankt voor de fijne opkomst op de quiz.  Bedankt voor alle helpende 

handen. Bedankt voor het enthousiasme!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


