VRIJE BASISSCHOOL DIKKELVENNE

Beste ouders,
Beste grootouders,

De lente doet keihard haar best, ook al kunnen we onze winterjas nog
niet opbergen. De vogels fluiten al uit volle borst en starten met het
bouwen van hun nest.
Gust Goeminne, zoontje van Mathias (oud-leerling) en Liesanne
Dhondt (was interim-leerkracht op onze school), kleinzoontje van Annie
T’Jampens (juf uiltjesklas)
Ook dit jaar kwam de paashaas langs op onze school. Ook al konden
onze kinderen niet zoeken naar de eitjes in de schooltuin, ze waren
superblij met het zakje eieren van de paashaas. Beetje tegen de traditie
van ‘geen snoep op school’ in, maar dit konden we echt niet laten
voorbijgaan!
Buiten wordt het weer al iets beter, de zon laat zich soms wel zien.
Lichten hoeven geen volledige dag te branden. Elke klas heeft een
lichtwachter, die zorgt ervoor dat de lichten tijdig doven.
“DOE JE HET LICHT UIT, VOOR JE DE KLAS VERLAAT?”
Een rustig ongestoorde start van een schooldag is uiterst belangrijk in de
kleuterklas én in de lagere. De succesvolle actie ‘Wij willen zon’ in
september - waarbij alle ouders van de kleuterklas aangespoord werden
om tijdig op school te zijn met hun kinderen - is stilaan aan een opfrissing
toe.
Vandaar deze oproep. Kom tijdig met je kind naar school.
Dank voor uw medewerking en begrip.
Kinderen die met de rang naar huis gaan MOETEN de kortste of
veiligste weg naar huis volgen. Bespreek dit alsjeblieft thuis met
jullie kinderen.
PAASVAKANTIE VANAF 3 APRIL T.E.M. 18 APRIL
maandag 19 april instapmoment
zitdag CLB
donderdag 22 april fietsbehendigheid 1ste, 2de en 3de leerjaar
vrijdag 23 april
fietsbehendigheid vosjes
rapport
maandag 26 april verkeer met politie (3de en 4de lj. in de voormiddag ;
5de en 6de lj. in de namiddag)
dinsdag 27 april
fietsbehendigheid kikkertjes
vrijdag 30 april
fietsbehendigheid muisjes
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