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NIEUWSBRIEF MEI 2022 

1.Schoolthema en project sociale vaardigheden  

In ons jaarthema “de kracht van verbinden” komt “ de meiboom” tevoorschijn.  

We gaan de boom van verbinding feestelijk versieren, net als tijdens de maand 

september. “De meiboom is het symbool van geluk en goede dingen. We dansen vrolijk 

rond de boom, we feesten en we zingen. We willen ons met heel veel goeds omringen.” 

Tijdens ons schoolfeest zal u deze boom op onze speelplaats kunnen bewonderen. 

2.Mariamaand 

Tijdens deze meimaand gedenken wij Moeder Maria. Elke klas zal naar de Mariagrot 

rechtover onze school gaan bidden. We bidden een weesgegroetje, zingen een liedje en 

vragen Moeder Maria om ons goed weer te schenken op zaterdag 21 mei ! 

Onze leerlingen van het 2de leerjaar, waaronder onze eerste communicanten, zorgen 

ervoor dat de grot weer mooi versierd zal zijn met een bloemenboog.  
 

 

 

 

 

 

3.Schoolfeest zaterdag 21 mei   

Zoals u reeds vernomen heeft, organiseren wij ons schoolfeest op zaterdag 21 mei.  

Omwille van de coronaperiode konden wij de voorbije 2 schooljaren geen schoolfeest 

organiseren. Wij hopen u allen massaal weer te mogen ontmoeten op ons schoolfeest 

“Iedereen is van de wereld 2022”.  

Een helpersbrief kreeg u reeds via uw kind. Dank aan allen die reeds een handje willen 

toesteken ! Wie nog wil helpen, kan het inschrijfstrookje nog tot en met 4 mei binnen 

brengen.  

Een tipje van de sluier lichten we hier al op : onze schoolpoorten openen op 

vestigingsplaats 2 (2de t.e.m. 6de leerjaar) om 11.30 uur. De optredens van onze 

kinderen starten om 14 uur. Nadien bieden wij verschillende spelletjes voor jong en oud 

aan. Voor en na de optredens kan u genieten van een fritje, een croque, pannenkoeken, 

taart, muffin en ijs. 

U ontvangt in de week van 2 mei via het ouderplatform een uitnodiging met info en 

een online inschrijvingsformulier. Via dit formulier kan u lekkernijen, drankkaarten 

en speelmunten bestellen. Wie graag fritjes of croque eet, dient op voorhand te 

bestellen. Speelmunten, drankkaarten en zoetigheden zijn nog ter plaatse te verkrijgen 

aan de kassa.  
 

4.Vooruitblik 2023 

Eerste communie voor Ten Aard vindt plaats in onze Sint-Hubertuskerk op zaterdag 

27 mei 2023 om 14 uur. Een vormseldatum is nog niet gekend. Wanneer de pastorale 

eenheid deze van het bisdom verkrijgt, melden wij u deze ook zo snel mogelijk. 
 

5.Afsluiting projectweek  

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 april werkten al onze leerkrachten en kinderen 

rond het thema “Wij zijn allemaal anders.” Iedereen genoot van deze leerrijke week.  

Op vrijdag 29 april sloten wij de week af met een rondleiding in de klassen.  

Ook u als (groot)ouder kwam massaal een bezoekje brengen aan de school. 

Op onze website kan u volgende week enkele sfeerfoto’s terug vinden. 
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Mei 2022 

ZONDAG 1   

MAANDAG 2   

DINSDAG 3   

WOENSDAG 4   

DONDERDAG 5   

VRIJDAG 6  Zwemmen L3,L4, L5 en L6 

ZATERDAG 7   

ZONDAG 8   

MAANDAG 9   

DINSDAG 10   

WOENSDAG 11   

DONDERDAG 12   

VRIJDAG 13  Zwemmen L3,L4, L5 en L6 

ZATERDAG 14   

ZONDAG 15   

MAANDAG 16   

DINSDAG 17   

WOENSDAG 18  10.30u : kennismaking nieuwe kleuters op school  

DONDERDAG 19   

VRIJDAG 20  Zwemmen L3,L4, L5 en L6 

ZATERDAG 21 Schoolfeest 

ZONDAG 22   

MAANDAG 23  Medisch schooltoezicht 1ste kleuterklas (ganse dag) 

DINSDAG 24   

WOENSDAG 25 ped. studiedag 3 = geen school voor onze kinderen  

DONDERDAG 26 Hemelvaartsdag 

VRIJDAG 27 Brugdag 

ZATERDAG 28   

ZONDAG 29   

MAANDAG 30 
Medisch schooltoezicht 1ste kleuterklas (enkel voormiddag) 
Instap nieuwe kleuters  

DINSDAG 31   
 


