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Musical Kidseritsebos – Sprookjeshutsepot
Met meer dan 1000 toeschouwers, gespreid over 4 voorstellingen, hadden we telkens een groot publiek voor onze
musical.
Voor de kinderen is het een onvergetelijk avontuur geworden : een echt optreden met spots, decor, kostuums,
muziek, micro’s en ouders en grootouders als toeschouwer. De vele uren voorbereiding zorgden voor een fraai
spektakel. Bij de meesten verdwenen de zenuwen zodra ze op het podium gingen. Zangers, dansers,
decorbouwers, acteurs, ….iedereen schitterde . Een welgemeende proficiat voor iedereen !
Aan de enthousiaste reacties en het luide applaus merkten we dat de toeschouwers ook genoten hebben.
Langs deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de inzet bij deze realisatie : ouders en leerkrachten.

Welkom nieuwe instappertjes
Na de paasvakantie mochten we weer enkele nieuwe gezichtjes begroeten op de speelplaats :
Kylie Vloemans, Naveen Palinckx, Lars Michielsen, Fleur Commissaris en Kobe Oostvogels.
We wensen hen een fijne en leerrijke tijd in onze school.

Dode hoek
Dankzij de papa van Fabian Willemen konden we over een grote Mercedesvrachtwagen beschikken voor een
boeiende les over de dode hoekproblematiek bij vrachtwagens . In de klassen bekeken de kinderen eerst een
informatief filmpje en bij de vrachtwagen legde de wijkagenten alles duidelijk uit. Onze kinderen konden zo
ervaren waar de gevaarlijke zones zich bevinden en dat het belangrijk is om oogcontact te maken met de
bestuurder.

Familienieuws
Overlijden
Georgette Lenaerts, overgrootmoeder van Lobke Wens (2kb)
Maria Van Assche, overgrootmoeder van Axelle (1kb) en Olivia (2ka)
Geboorte
Kato, een zusje voor Seppe Nuyts (1ka)
Durbuy: Wist je dat?
-

De juffen kei hard genoten hebben van zo’n super, flinke, enthousiaste kinderen!
We een avontuurlijke tocht gemaakt hebben.
We leuke maar ook enge verhalen gehoord hebben.
We kei veel hebben gedaan en dat was super tof!
We af en toe ook wel eens nat geworden zijn.
We met al onze vrienden samen geslapen hebben.
We toch wel gevaarlijke dingen gedaan hebben.
Er op de jongenskamer wel enkele ‘snurkers’ waren.
Juf Kaat elke ochtend kwam zingen.
Het eten best wel lekker was.
De monitoren kei leuk en grappig waren.
De grotten heel vuil waren.
De bosklassen SUPER leuk waren!!

De kleuters genoten voor de vakantie van het
fietsen op de speelplaats . Ze toonden elk hun
eigen fiets , wat een leuke afsluiter van de fluo
actie !!!!

Op vrijdag 5 april stonden deze vroege vogels eummmm...
paashazen ons te verwelkomen aan de paarse poort.
Dankjewel lln-raad om na zo'n vermoeiende en drukke week
toch zo vroeg paraat te staan. De paaseitjes hebben gesmaakt.
;-)

Opbrengst monster (koffie)stop: € 437.26
Hartelijk bedankt aan alle helpers, cakebakkers, verkopers, reclamemakers en
natuurlijk iedereen die langskwam om Guatemala te steunen.

Liam 4b

Stan 4b

Proficiat aan Ward Roofthooft, hij werd
clubkampioen bij de jeugdspelers bij
tafeltennisclub Virtus.

Durbuy…. om nooit te vergeten:
-

Ons enge avontuur in de grot.
De Durbuydans die steeds zorgde voor sfeer.
De spannende afdaling van de rappelrots.
De ‘big’ party van de laatste avond waar iedereen uit zijn dak ging.
De licht (of sterk) gestoorde monitoren.
De grappige geschiedeniswandeling door Durbuy.
De coole hoogteparcours in verschillende niveaus.
Onze survivaltocht tijdens de beverwandeling.
Als apen klimmen over de apenbrug.
De ambiance tijdens het douchen.
Heel hard lachen tijdens de fopspelen.
Massaal veel lekkere frietjes.
De gezellige avonden op de slaapkamer.
Het leuke souvenirshoppen.
Het ongeluk dat sommigen nog te wachten staat omdat ze het duivelsbed aangeraakt hebben.

Vele groetjes van het 6de leerjaar. 

Een mooi schilderij van Berre uit 4b

Kalender van 26 april tot 10 mei 2019
Maandag 29 april

Vrijdag 10 mei

Uitstap naar filmfestival MOOOV: ‘Tesoros’
Vervoer: bus
1 en 6
zwemmen
LS
bibbezoek
Vrije dag : feest van de Arbeid
4A-4B
Uitstap naar filmfestival MOOOV: ‘Blanka’
Vervoer: bus
1A-1B
Uitstap naar filmfestival MOOOV: ‘Als dat maar goed afloopt’
Vervoer: bus
6B
Info over Childfocus
6A
Drugsproject : bezoek aan politiekantoor voor een gesprek met een exgebruiker
5A-5B
zwemmen
6A
Info over Childfocus
4A-4B
Verkennen van het traject van het voetgangersexamen
1KA-1KB Bezoek aan Kabouterberg in Kasterlee
Vervoer: gemeentebus + auto’s ouders
6B
Drugsproject : bezoek aan politiekantoor voor een gesprek met een exgebruiker
2A-2B
Bezoek aan muziekacademie Herentals
Vervoer: auto’s ouders
KS en LS Picknick van het Woc

Zaterdag 11 mei
Zondag 19 mei

6de
2de

Dinsdag 30 april
Woensdag 1 mei
Donderdag 2 mei

Maandag 6 mei

Dinsdag 7 mei

Woensdag 8 mei

Donderdag 9 mei

2A-2B

Vormselviering om 15.00u
Eerste communieviering om 11.00u

Thema’s in de kleuterschool
Week 18 (29 april – 3 mei)
Week 19 (6 – 10 mei)

1KA, 1KB
Lente
Moederdag

2KA en 2KB
Naar de kapper
Feest voor mama!

3KA en 3KB
Verwennen van mama
Verwennen van mama

