Schooljaar 2011 - 2012

Broechem, mei 2012

Voor meer nieuws → Bekijk onze website : www.glsdesleutel.be
DATUM

KLAS

dinsdag 1 mei  zondag 6 mei

week 18
dinsdag 1
woensdag 2

ACTIVITEIT

A

Feest van de Arbeid (vrije dag)

A
- Fruitdag
kleuters - infoavond voor ouders van kleuters laatste kleuterklas (20 u.)

donderdag 3

A
6

- workshop percussie voor elke klas (i.f.v. opendeurdag)
- middagsport (12u.30 tot 13u.15)

vrijdag 4

6

Bezoek wereldwinkel in Wommelgem (thema : eerlijke handel)

zaterdag 5
zondag 6

1 (NCZ) Lentefeest (7-jarigen)
A

maandag 7 mei  zondag 13 mei

week 19
maandag 7

dinsdag 8

OPENDEURDAG van 13u.30 tot 17u.
 We hopen u alvast te mogen verwelkomen !

4
CLB

- Workshop rode kruis ‘hulpkick’
- CLB-verantwoordelijke Caroline Vangrieken is in de school.

A
- Zwemmen
2 (KGD) - Oefenen in de kerk voor eerste communie (16u. - 17u.)

woensdag 9

1
A

- Lentewandeling in Vrieselhof o.l.v. een gids
- Fruitdag

donderdag 10

3

- Medisch onderzoek (op school)
- Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd

vrijdag 11

5

Havenrondvaart en bezoek aan Antwerpen

zondag 13

6 (NCZ) Feest van de Vrijzinnige Jeugd (12-jarigen)

maandag 14 mei  zondag 20 mei

week 20
dinsdag 15

2 (KGD) Oefenen in de kerk voor eerste communie (16u. - 17u.)

woensdag 16

2 (KGD) - Oefenen in de kerk voor eerste communie (voormiddag)
- Fruitdag

donderdag 17

- Hemelvaartsdag : vrijaf !
A
2 (KGD) - Eerste Communieviering

vrijdag 18

A

maandag 21 mei  zondag 27 mei

week 21
maandag 21

Brugdag : vrije dag

2

- Bezoek ’t Grom : groentemuseum te Sint-Katelijne Waver

6

dinsdag 22

- De eindtoetsen kondigen zich aan. Wij werpen ons deze week
alvast op een aantal ‘praktische’ proeven.

A
- Zwemmen
2-3-4-5-6 - Levering nieuw boekenpakket door de bibliotheek van Ranst.
Het vorige boekenpakket wordt dan terug opgehaald.
 zorg er dus voor dat je boeken tijdig in de klas zijn !

woensdag 23

A

Fruitdag

donderdag 24

4
5

- Middeleeuws feest
- Grote ‘online’ verkeerstoets
- Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd

vrijdag 25

2
5

- Schoolvoorstelling ‘Lotta’
- Verkeerspark Rivierenhof Deurne

maandag 28 mei  donderdag 31 mei

week 22
maandag 28

A

dinsdag 29

1-2-3
4-5
6

woensdag 30

A

donderdag 31

Pinkstermaandag : vrijaf !
- Schoolreis naar Planckendael
- Schoolreis naar Bokrijk
- Secundaireke
Fruitdag
Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd

A : voor allen
CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding

KGD : Katholieke Godsdienst
NCZ : niet-confessionele zedenleer

Beste ouders,
1) Voor de ouders van onze eerste communicantjes :
Op dinsdag 8 en 15 mei oefenen de eerste communicantjes in de kerk.
Zij worden onder begeleiding van juf Christine en/of juf Lynn naar de kerk gebracht.
Om 17 uur worden de kinderen wel opgehaald door hun ouders.
2) De (korte) maand april en de maand mei zal u samen terugvinden op de onkostennota
die u ontvangt begin juni.
3) De contactadressen van de CLB-medewerkers verbonden aan onze school :
- Caroline Vangrieken  caroline.vangrieken@clb-ami2.be
- Leen Verscueren (maatschappelijk werker)  leen.verscueren@clb-ami2.be

Vanwege het toegewijde sleutelteam

Marleen Van Olmen, directeur

