03/06/2022
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, 8 juni : fruitdag!

- Processie op maandag, 6 juni. De kinderen die meelopen in de processie worden ten
laatste om 10u.45 in de school verwacht.
Op donderdag, 30 juni (laatste schooldag) sluit de school om 12u.05.
Er is geen opvang in de school!
Indien je opvang nodig hebt, kan je best tijdig inschrijven bij Ferm/Stekelbees!
2. Schoolfeest
Af en toe mag je ook eens wat geluk hebben…
Het was bang uitkijken of de weergoden ons goed
gezind gingen zijn. Na weken droogte en zonnig
weer gingen immers, de dagen voor het schoolfeest,
de hemelsluizen open. Maar zie … de generale
repetitie
kon
“droog”
doorgaan
en
op
zaterdagochtend klaarde het open zodat de opbouw
van het decor, tafels en stoelen, toog, spelletjes in
de tuin, opstellen van de geluidsinstallatie… kon
afgewerkt worden. En vanaf de namiddag was het
ideaal “schoolfeestweer”. Droog, niet extreem
warm maar toch zonnig.
Heel veel blije en gelukkige ouders, grootouders en
kinderen gezien die dag!
Nogmaals hartelijk dank aan alle leerkrachten, medewerkers voor en achter de schermen, optredende kinderen,
opbouwers van het eerste uur en opruimers van het laatste uur, schenkers van tombolaprijzen,… Jullie zijn/waren
allemaal fantastisch!
Een erg trotse en tevreden directeur
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3. Klasfoto’s.
De kinderen kregen vandaag een klasfoto mee naar huis. De foto kost € 3. Dit komt op de laatste schoolrekening.
Wil je de foto niet, geef deze dan onbeschadigd mee terug naar de klas. Beschadigde foto’s komen ook op de
schoolrekening. Alvast bedankt!

4. Verloren voorwerpen.
In de inkomhal liggen heel wat verloren voorwerpen. Truien, jassen, doosjes,
fluovestjes,….
Neem gerust een kijkje als je iets kwijt bent. Tijdens de vakantie wordt alles
opgeruimd!

5. Zeeklassen 5de leerjaar
Nu onze leerlingen van het zesde leerjaar hun leuke fietsdriedaagse achter de rug hebben is het de beurt aan
onze vijfdeklassers om eropuit te trekken. Zij brengen vanaf woensdag drie dagen door aan onze Vlaamse kust.
Uitvalbasis is de jeugdherberg van Oostende…
6. Nieuws van de ouderraad.
Wow! De ouderraad is superblij met alle pasta’s die al gereserveerd werden voor de schoolfuif op 11 juni! We
zijn superblij dat jullie met ons komen mee feesten!
Voor diegenen die hun pasta nog niet gereserveerd hebben, dit kan nog steeds via mail:
ouderraad@leonardusschool.be
Geef even het aantal standaard (6euro) en of kinder (3 euro) pasta’s, de naam van de leerling en klas op. Wil je
graag vegetarisch, specifieer dat dan ook even.
En natuurlijk kan je ook de dag zelf nog pasta’s bestellen, zolang er nog saus beschikbaar is 😊
De kinderen krijgen normaal ook allemaal via de klas een bonnetje mee voor een gratis glittertattoo,
schminkbeurt, een chipje of drankje. Ze kunnen zich met vrienden en vriendinnetjes op de foto laten zetten in
de fotobooth (ook mama’s en papa’s mogen dit natuurlijk!)
Voor de ouders, vrienden en familie voorzien we een ouder-opvang
met drankjes aan democratische prijzen. We hebben ook dit jaar
weer een Cava bar met cava aan absolute bodemprijs!
We hopen op super weer en een knallende fuif!
Tot dan – de ouderraad.
Extra info: we hebben gemerkt dat in vorige communicaties per ongeluk een fout is geslopen in het email adres
van de ouderraad. Indien je voorgaand een mail had gestuurd ivm pastabestellingen, helpende handen of
algemene vragen, gelieve deze dan opnieuw te sturen naar ouderraad@leonardusschool.be. Voorgaande mails zijn
alvast niet aangekomen. Alvast bedankt!

Een fijn weekend!
Het schoolteam.
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