17/06/2022
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, 22 juni : fruitdag!
- Op maandag, 20 juni gaan de leerlingen van het 1ste leerjaar zwemmen in Hoogstraten. Vergeet je zwemgerief
niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!
- Schoolreis op vrijdag, 24 juni voor de kleuters (behalve instapklasje) en de kinderen van het 3de en 4de leerjaar.
2. Juf Hilde (instapklasje) met pensioen!
Juf Hilde van het instapklasje gaat met pensioen!
Zij is, na een lange carrière in het dorp en in de
wijkschool, haar laatste schoolwerkdagen aan het
doorbrengen bij “haar” kleuters. Naast haar inzet
in de klas en het feit dat ze steeds in de bres
sprong voor het belang van haar klasje en haar
kinderen, heeft ze daarnaast ook bergen werk
verzet in het belang van de school (o.a. bij de
organisatie van het schoolfeest).
Op dinsdag, 28 juni gaan we haar heel de dag vieren in de tuin. Dit heeft ze na zoveel jaren echt wel verdiend.
3. Fluovestjes.
Vorig jaar kregen alle kinderen een fluovestje met het logo op van de school gesponsord door de ouderraad.
Het is de bedoeling dat deze vestjes herbruikt worden. De kinderen krijgen de vestjes mee naar huis maar moeten
deze volgend schooljaar weer gebruiken. Gooi ze niet weg want er zijn geen nieuwe vestjes voorzien.
4. Zeeklassen 5de leerjaar
Na drie vermoeiende dagen, kwamen onze leerlingen
vrijdagavond aan met de trein in station van Brecht. Het mooie
verblijf aan zee zat er meteen op. De eerste dag, met een
tussenhalte in Gent en een bezoek aan het Gravensteen,
verliep nog in de pletsende regen. Maar eens aan zee in
Oostende klaarde de lucht op. En met bezoeken aan o.a. de
Mercator (zeilschip) en het fort Napoleon stonden er, naast
ontspanning op het strand, ook interessante en leerrijke
bezoeken op het programma.
Dank aan alle begeleiders! Alle meerdaagse uitstappen zijn nu
achter de rug dit schooljaar. Voor sommige klassen staat nog
wel de traditionele schoolreis op het programma.
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4. Uitnodiging dankviering
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5. Boekentassenactie

Een fijn weekend!
Het schoolteam.

www.leonardusschool.be

