
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 24 – 10 maart 2023. 

1. Niet vergeten! 

- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .  

- Woensdag, 15 maart : fruitdag! 

- Op maandag, 13 maart gaan de leerlingen van het 4de en 6de leerjaar zwemmen in Hoogstraten. 

Vergeet je zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!  

 

2. Schoolfeest op zaterdag, 13 mei 2023. 

     

Op zaterdag 13 mei vanaf 13.30 uur is het weer feest in 

onze school. Onze kinderen treden in de spotlights tijdens 

de optredens op de speelplaats van de lagere  school. In de 

tuin kunnen er spelletjes gespeeld worden waarmee leuke 

prijsjes te verdienen zijn en ondertussen kunnen ouders, 

grootouders en sympathisanten van de school genieten van 

een hapje en drankje op de kleuterspeelplaats. 

Een schoolfeest in de Leonardusschool zou geen 

schoolfeest zijn zonder onze tombola! Hiervoor zijn we op 

zoek naar sponsoring en prijzen. De sponsorbrief hiervoor 

werd alvast meegegeven met uw kind.   

Prijsjes binnenbrengen kan altijd op ons secretariaat 

tijdens de schooluren of er vlak voor of na. Wij komen ook 

graag tot bij u om de prijsjes op te halen. U vindt de 

contactgegevens van onze school bovenaan deze 

nieuwsbrief. 

 

3. Levering laatste digitale borden 

 

 

Deze week werden in het tweede leerjaar B en in het vijfde leerjaar 

B twee nieuwe digitale borden geplaatst. Hiermee werd de 

vernieuwingsoperatie van borden op onze school afgerond en 

beschikken alle klassen nu over de meest recente technologie 

(flatscreens zonder beamer) op vlak van schoolborden.                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



4. Communie- of lentefeestfoto’s bij de brandweer 

De eerste communies, vormsels en lentefeesten zijn weer in aantocht. Het is niet altijd evident 

om een leuke foto voor op je kaartje te bedenken. Al wil Brandweer Zone Rand daar een handje bij 

helpen. Op verschillende brandweerposten wordt de komende weken een gratis fotomoment 

georganiseerd. 

Wij voorzien een aantal voertuigen en attributen zoals een brandweerhelm en brandweerslang. In 

sommige brandweerposten zullen ook nog andere hulpdiensten aanwezig zijn (politie, ziekenwagen). 

Bij slecht weer kunnen de beelden genomen worden in de brandweergarage zelf. Je moet wel zelf 

een camera of fotograaf voorzien. 

Om dit alles in goede banen te leiden is vooraf inschrijven verplicht. Het inschrijvingsformulier 

kunnen jullie terugvinden door onderstaande QR-code te scannen of te mailen naar 

communie@brandweer.zonerand.be. Vermeld zeker de naam en geboortedatum van de 

communicant of feesteling, de naam van de begeleider, een contact telefoonnummer en mailadres. 

Hopelijk tot snel! 

 

 
Namens Brandweer Zone Rand, 

communie@brandweer.zonerand.be. 

 

Een prettig weekend! 

Het schoolteam.  


