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Chocoladefiguurtjes en paaseitjes in de brooddoos ?
Eén van onze taken als school is kinderen helpen om zich gezond te voeden. We hebben hiervoor een
gezondheidsbeleid uitgewerkt. Daarin staat onder andere dat er lessen rond gezonde voeding gegeven
worden, maar ook praktische zaken als water en melk bij de middagpauze, de fruitdag, …
Wat je je kinderen meegeeft in hun brooddoos bepaal je zelf. Maar omdat de kinderen samen eten,
vragen we om snoep te beperken tot een klein snoepje om de lunch af te sluiten
In de periode rond Sint en Pasen mogen kinderen een chocoladeventje of paasei in de brooddoos
meebrengen. We vragen dat je dit beperkt tot een kleine portie zodat je kind nog zin heeft om zijn
boterhammen te eten. We willen deze periode ook beperken in tijd : namelijk 2 weken.
In het schoolreglement van volgend schooljaar zal dit worden opgenomen. Voor Sint betreft het de
eerste twee weken van december en voor Pasen de eerste twee weken na de paasvakantie.

Gezonde picknick
We hopen dat de weergoden ons morgen, vrijdag 10 mei, gunstig gezind zullen zijn. Het WOC, ons
oudercomité, trakteert de kinderen op een gezonde picknick.
Traditioneel koppelen we aan de picknick een halve dag sport en spel.
Onze kleuters stappen tegen de middag naar het speeltuintje van Boonhof.
De lagere school gaat nog wat verder : hun bestemming zijn de sportvelden en de Fito-meter in de
Pulsebaan.
Op beide locaties beschikken we over toiletten.
Je hoeft morgen dus geen boterhammen mee te geven. Kleed je kinderen wel sportief, voorzie een
regenjas en goede wandelschoenen.
Bij slecht weer blijven de picknickmanden op school. (maar daar gaan we niet van uit – de vorige
picknick is immers al in het water gevallen)

Familienieuws
Overlijden
Richard Decoster, grootvader van Bo Decoster (5a)

1 2 3 4 Wechel is hier!
5 6 7 8 Wechel aan de macht!
9 10 miljoen
Wechel is KAMPIOEN!!!

Proficiat aan de jongens van 3A en 5B, zij mochten de beker mee naar huis nemen.
Tekenwedstrijd
Er hebben heel wat kinderen meegedaan aan de tekenwedstrijd van de leerlingenraad. Onschuldige
kinderhanden hebben de volgende winnaars getrokken:
kleuters: 2KA/B : Alexia De Coppin de Grinchamps
1ste graad: Renske Eelen
2de graad: Anneline De Wachter
3de graad: Bijou Verhaegen
Proficiat ! Ze kregen als beloning een zakje snoep van de leerlingenraad.
Onze kapoenen van het tweede leerjaar hebben hun tweede trimester
afgesloten met een paaseierenzoekocht waarin allerlei opdrachtjes verstopt
zaten....

Brend uit 4A maakte een mooi kunstwerk 'In de stijl van
Karel Appel'. De overige kunstwerken zijn te bezichtigen op
kunsttentoonstelling van 24 juni.

de

Tuinpret in het 2de leerjaar

De lente is in het land en dan wordt er in
het 2de leerjaar geplant!
Voor de paasvakantie zaaiden we onze
zaadjes in de mini-serres. Na wat wieden
konden we dan de plantjes in onze tuin
plaatsen. Hierbij vonden we heel wat ‘archeologische’ vondsten: botjes van vogels,
patatjes van vorig jaar, …. Leuk zo ploeteren in het zand. En nu mag de zon en de
regen ons een handje helpen om de plantjes nog groter te laten worden zodat we er
snel van kunnen smullen!
We mochten ook naar de spelenmarkt inde sporthal van Lille.
Met de hulp van enkele mama’s en de juffen konden we daar
allerlei leuke spelen doen. En of we hebben genoten!

Kalender van 11 mei tot 24 mei 2019
Zaterdag 11 mei
Maandag 13 mei

Dinsdag 14 mei

Donderdag 16 mei
Vrijdag 17 mei

Zondag 19 mei
Maandag 20 mei

Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 mei

Vrijdag 24 mei

Vormselviering om 15.00 in de kerk.
2A+2B
Bezoek aan het Sint- Jozefziekenhuis in Turnhout.
Vervoer gemeentebus. Alle kinderen moeten blijven
eten op school.
1 en 6
Zwemmen
4A+4B
Trein-tram-busdag naar Antwerpen.
Gratis
leeruitstap.
Vertrek 8.40 stipt – picknick meenemen.
KS
Oudercontact
LS
Rapport
1A+1B
Bezoek aan het stadspark in Turnhout. Vervoer
gemeentebus. Gratis
Eerste communie : viering om 11.00 in de kerk.
2A+2B
Onze tweedeklassers gaan hun communie ravottend
vieren in Speelstad. Kinderen blijven ineten. Prijs :
6 euro.
6A+6B
Uitstap naar het Gallo-Romeinsmuseum van
Tongeren en het Steenkoolmuseum van Beringen.
Vertrek 8.00 – terugkeer rond 16.00 Vervoer
gemeentebus – prijs 10.50 euro
5A+5B
Zwemmen
3 en 5
Milieulessen IOK
4A+4B
Milieulessen IOK
1KA+1KB
Bezoek ijsjesboer Zoersel : vervoer gemeentebus –
prijs 1 euro
LS
Rapport
3KA+3KB
Onze piraten van 3K gaan spelen in de piratenboot
van het Netepark. Vervoer gemeentebus – gratis.

Thema’s in de kleuterschool
Week 20 (13 - 17 mei)
Week 21 (20 - 24 mei)

1KA, 1KB
Melk
Dieren van de boerderij

1ka en 1 kb: feesten voor de jarigen op 24 mei

2KA en 2KB
Werken ronde een verhaal
Dino’s

3KA en 3KB
Tuinieren
Piraten

