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Schoolfeest op 26 mei 2019

Wereldkeuken wordt Foodfestival
Op zondag 26 mei geven wij de ouders opnieuw
de kans om gezonde voeding als alternatief bij de gebruikelijk
aangeboden voeding op ons schoolfeest aan te bieden tijdens
het foodfestival.
We zoeken daarvoor ouders, die bereid zijn een eetstandje op
het schoolfeest te openen. Inschrijven kan
tot en met woensdag 8 mei 2019.

Ouderraad organiseert praatcafé

WOENSDAG
8 mei 2019
‘

‘s morgens van
8U15 TOT 9U15

Op de kleuterspeelplaats van de school

Het

in de
Bloeiende
Kerselaar
voor
alle ouders
Om te praten over alles en
nog wat, over belangrijke
en onbelangrijke zaken,
over de wereld in het groot
en in het klein …

De ouderraad heet alle mama’s en papa’s
van HARTE WELKOM

Ouderraad doet oproep voor boeken-, spellen en
fietsenbeurs:
Op 26 mei 2019, organiseren de school en de ouderraad tijdens
het schoolfeest een boekenbeurs, gezelschapsspellenbeurs
(puzzels, alles wat in een doos past) en een fietsenbeurs van 12
uur tot 16u30

.
Hebben jullie boeken die in
goede staat zijn of educatief speelgoed dat volledig is (= met
spelregels inbegrepen), die de ouderraad mag verkopen? Bezorg
deze dan voor 15 mei aan de juf van uw kind of plaats deze in de
leraarskamer en wij doen de verkoop. De opbrengst is voor de
school en zal terug geïnvesteerd worden in de school !

Wenst u van de gelegenheid
gebruik te maken om een fiets, driewieler of klein
fietsmateriaal (helmen, hangsloten,...) zelf te verkopen ? Kom
dan op 26 mei met wat u graag had verkocht met een slot voor je
fiets en een label met naam, voornaam, gevraagde prijs en
telefoonnummer. Opgepast, de fietsenbeurs is onder
verantwoordelijkheid van elke verkoper/aankoper !

Bestellingen schoolfotograaf enkel digitaal
mogelijk tot 30 mei 2019!

Verlofdagen 2018-2019
Feest van de arbeid Woensdag 1 mei 2019
Pedagogische studiedag: Woensdag 15 mei 2019
Facultatieve verlofdag Woensdag 29 mei 2019
Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019
Brugdag Vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag Maandag 10 juni 2019
Facultatieve verlofdag Dinsdag 11 juni 2019
Facultatieve verlofdag Woensdag 12 juni 2019
Woensdagen 15 en 29 mei en woensdag 12 juni is er enkel
opvang mits inschrijving vooraf. De opvang eindigt die dagen
om 16u.

Praktische afspraken tot aan de Zomervakantie
Donderdag 2 mei 2019:Schooltheater Gezondheid
Woensdag 8 mei 2019 : Praatcafé
Woensdag 8 mei 2019: Infomoment nieuwe ouders
Vrijdag 24 mei 2019: Sportdag lagere school
Zondag 26 mei 2019: Schoolfeest “De Kerselare Rock”
Dinsdag 28 mei 2019: Rapport voor alle leerlingen
Maandag 3 juni t.e.m. vrijdag 7 juni Mergelklassen voor L5/L6
Dinsdag 25 juni 2019: Kleutersportvoormiddag door L6
Donderdag 27 juni 2019: Fundag voor K1A t.e.m.L6
Donderdag 27 juni 2019:Oudercontact voor alle klassen
Donderdag 27 juni 2019: Proclamatie van L6
Laatste schooldag Vrijdag 28 juni 2019 tot 12u20

