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Schoolfeest  
De maand mei is een feestmaand in onze school. Zo zal iedereen 
ondertussen op de hoogte zijn dat we op zaterdag 7 mei een leuk 
schoolfeest organiseren in de Stationsstraat. Met om 11 uur de 
start van het kleuteroptreden voor ouders, broertjes en zusjes in 
de feestzaal én om 14 uur de start van het optreden van de lagere 
school op de speelplaats. Tussen deze optredens door is het tijd 
voor BBQ, animatie, kraampjes, spelletjes of gewoon tijd om eens 
lekker bij te praten.  

 
Uiteraard is iedereen welkom op ons schoolfeest en kan iedereen genieten van lekkere 
drankjes en hapjes. 
 
Wisten jullie trouwens dat er ook in de daaropvolgende weekends schoolfeesten 
worden georganiseerd in de kleuterscholen Beunt en ’t Mijltje? 
 

Wafeltjesverkoop 
In naam van de ouderraad: Bedankt voor de massale steun en 
aankoop van wafels, truffels en franchipanes! De opbrengst gaat 
integraal naar projecten binnen onze kleuter- en lagere school. 
 

Bokes… in de Stationsstraat 
Een nieuw initiatief! Op woensdag 1 juni zijn ouders uitgenodigd voor 
een picknick in de kloostertuin (achter de school in de Stationsstraat). 
Onder de werktitel “Bokes in…” organiseert onze ouderraad dit leuke 
en verbindend samenzijn. Verdere informatie volgt nog vanuit de 
ouderraad. 
 

Bij deze kan ik tevens meedelen dat de volgende vergadering van onze ouderraad zal 
doorgaan op dinsdag 31 mei. Een uitnodiging zal nog volgen, maar weet dat jullie allen 
welkom zijn.  
 

Stages 
De komende maand zullen er studenten vanuit de lerarenopleiding regelmatig stage 
lopen en oefenkansen krijgen in onze school. We wensen ze alvast veel rijke 
ervaringskansen toe. 
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Wereldklassen - Kasteelklassen 

Deze maand gaan onze leerlingen van het 2de leerjaar 
op meerdaagse uitstap. Zij worden 2 dagen 
ondergedompeld in een intercultureel project onder de 
begeleiding van onze leerkrachten. Deze 
wereldklassen gaan door op 19 en 20 mei.  
 

Ook onze leerlingen van het 4de  leerjaar gaan op 23, 24 en 
25 mei op meerdaagse uitstap. Zij gaan op kasteelklassen en 
krijgen een gevarieerd en ervaringsgericht programma 
waarbij de lesthema’s rond Middeleeuwen én water centraal 
staan! 
 

Belangrijke data 

Zo  1 mei  Feest van de arbeid 

Za 7 mei  Schoolfeest Stationsstraat 

Do 12 mei  Uitstap 6de leerjaar: Dossinkazerne 

Vr 13 mei  Uitstap 3de leerjaar: Struisvogelnest 

Za 14 mei  Schoolfeest Beunt 

Ma 16 mei  viering Mariamaand 

Di 17 mei  Sportdag 

Wo 18 mei  Openklasdag 1ste leerjaar 

Do 19 mei  Start Wereldklassen (2de leerjaar) 

Vr 20 mei  Dierenstadproject 3K / 1ste leerjaar 

Za 21 mei  Schoolfeest ‘t Mijltje 

Ma 23 mei  Start Kasteelklassen (4de leerjaar) 

Do 26 mei  Vrijaf: Hemelvaart 

Vr 27 mei  Vrijaf 

Ma 30 mei  Uitstap 5de leerjaar: Cinema Plaza 

Di 31 mei  Medisch onderzoek 6C 

 

Wo 1 juni  Bokes in de … Basis 

 


