06/05/2022
U kan onze nieuwsbrief ook nog steeds raadplegen op onze website.
1. Niet vergeten!
- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .
- Woensdag, 11 mei : fruitdag!
- Op maandag, 9 mei gaan de leerlingen van het 6de leerjaar voor de laatste keer zwemmen in Hoogstraten. Vergeet
je zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!
Op maandag, 16 mei zijn de leerlingen van het 1 ste leerjaar aan de beurt.
2. Verloren voorwerpen.
Er liggen weer heel wat verloren voorwerpen op de kast in de inkomhal. Neem een kijkje wanneer je iets kwijt
bent.
3. Uitnodiging ouderavond eerste communie van de pastorale eenheid Elia

Beste mama’s en papa’s,
Al zijn de vieringen 1ste communie nog volop aan de gang, toch staat onze neus al een beetje richting volgend jaar
2023.
De engelbengeltjes die nu in het eerste leerjaar zitten, kunnen trouwens volgend jaar (2023) de 1ste communie
ontvangen. Misschien heb je zoon of dochter al ingeschreven, misschien nog niet.
Maar hoe dan ook, willen we alle ouders wiens kind in het 1ste leerjaar zit en mogelijk de 1ste communie wil ontvangen
uitnodigen op een informatieve en inhoudelijke ouderavond.
Deze zal plaatsvinden op
DONDERDAG 12 MEI 2022 OM 20 UUR
IN DE KERK VAN ST.-LENARTS-VEERLE
(Klein Veerle te St.-Lenaarts)

Aan de hand van enkele videofragmenten stellen we ons samen met pastor
Peter de vraag wat de 1ste communie de dag van vandaag nog kan betekenen
voor een kind én voor het gezin. En u krijgt er alvast wat informatie rond
inschrijving en de voorbereiding, de catechese.
Ben je geïnteresseerd, dan verwelkomen we je graag aanstaande
donderdag.
Groeten van het catecheseteam.
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4. Inzameling oude batterijen

Met de opbrengst van de inzameling van oude batterijen, via BEBAT,
konden we een bestelling plaatsen van iets meer dan €500 aan
materialen voor gebruik in de gymzaal. De bestelling werd deze week
geleverd.
Het binnenbrengen van oude batterijen op school is dus niet
enkel goed voor de natuur… maar ook voor (gratis)
schoolmateriaal!
Bedankt voor uw inzet en medewerking…

5. Werken Dorpsstraat –Nieuwstraat (naast de bakker)
Na de kerstvakantie (al zeker tot
en met het einde van het
schooljaar)
zijn
er
werken
begonnen ter hoogte van de
Dorpsstraat – Nieuwstraat. Hierbij
is het voetpad (aan de kant van de
werken) en het zebrapad (ter
hoogte van de Nieuwstraat)
afgesloten en werd er een
omleiding
voorzien
voor
voetgangers. Vanuit de gemeente
wordt
ons
gevraagd
om
ouders/kinderen te vragen om de
juiste omleiding te gebruiken en
ter plaatse de signalisatie te
volgen.

Een fijn weekend!
Het schoolteam.
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