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Wijziging - info voor de ouders van schoolverlaters.
Graag informeren we je over een wijziging in het schoolreglement.
In punt 8 van het schoolreglement vind je informatie over hoe het getuigschrift basisonderwijs op het einde van
de lagere school wordt toegekend.
Omwille van een aangekondigde wetswijziging pasten de scholen vorig jaar hun reglement aan.
Dit schooljaar (2018-2019) zou er een getuigschrift bereikte doelen uitgereikt worden aan leerlingen die geen
getuigschriftt basisonderwijs krijgen. De overheid besliste echter op 5 april 2019 om deze regel vooralsnog af
te schaffen.
Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, krijgen net als voorheen, een schriftelijke motivering
samen met aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Ze krijgen in plaats van een getuigschrift een
verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staan.
Eigenlijk blijft dus de vorige regeling van kracht. Heb je hierover vragen ? Neem dan gerust contact met ons op.

Picknick
Ondanks het minder mooie weer met om klokslag 12 uur een
verdwaalde bui, hebben onze Klavernesters toch enorm genoten van de
lekkere picknick. We bedanken het Woc voor deze toffe activiteit.
Misschien kreeg je thuis wel te horen hoe lekker de confituur was :
verse aardbeienconfituur gemaakt van superlekkere aardbeien die we
gratis kregen aardbeienteler Kris Mertens uit Vlimmeren.
Van harte bedankt !

Proficiat aan alle vormelingen en eerste communicantjes.
De voorbije weekends heerste een ongewone drukte in de kerk. Er stonden dan ook bijzondere vieringen op
het programma : het vormsel en de eerste communie. Zowel onze grootsten als de tweedeklassers hebben het
schitterend gedaan. In mooie, feestelijke vieringen zetten ze hun beste beentje voor. Feestelijk uitgedost
vierden ze deze belangrijke gebeurtenis. Een dikke proficiat.

Het eerste leerjaar mocht genieten van de lente in het stadspark. We zagen eenden broeden en kleine kuikens
in een grappig rijtje achter hun mama lopen. We hebben gespeeld, gewandeld en genoten van de natuur.

De kleuters van 1 k speelden ook eens buiten met de grote blokken, gekregen van de Sint voor de kleuterschool.
Ze maakten creatieve bouwwerken :torens,muren...wat was dat leuk samenspelen !!!

Tu-ta-tu-ta…Geen zorgen! Onze 2de klassers zijn niet met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze zijn gewoon
een namiddagje op bezoek geweest in het ziekenhuis van Turnhout. Daar kregen ze de kans om eens achter de
schermen van de verschillende afdelingen te kijken. Hoe wordt een gips aangebracht? Waarvoor dient een
infuus? Hoe verloopt een operatie? ??? Op deze manier is een ziekenhuisbezoek wel leuk 

In het 4de leerden we dat constructies hun stevigheid krijgen door driehoeken en boogvormen.
Dat hebben we dan zelf ook uitgetest.

Nog meer foto’s vind je op de schoolsite.
Ook van onze trein-tram-busdag. Dat was een toffe dag. We reden met de
bus naar Herentals, namen daar de trein naar Antwerpen en bewonderden
er het centraal station. Daarna gingen we te voet langs de Meir, keken even
binnen in de stadsfeestzaal en nog verder in de kathedraal. Na een bezoekje
aan de Grote Markt, kwamen we ’s middags aan bij het Steen. Dan te voet
door de voetgangerstunnel naar Linkeroever. Vandaar terug met de metro
en met de bus naar Wechel.

Spelenmarkt 1ste leerjaar
Wij hebben genoten van een sportieve namiddag : dankjewel aan alle ouders die kwamen
helpen!

Picknick WOC
Voor de picknick hebben de Klavernesters in de klas gegeten want het regende vlak
voordat we wilden vertrekken. Het was lekker en gezellig ze mochten kiezen uit
sandwiches,kaas, vleesje, confituur,appelen,druiven en een
yoghurt . Het WOC heeft aan kinderen gedacht die allergisch
zijn voor bepaalde voedingsmiddelen. En iedereen heeft ervan
genoten!
Dan gingen ze met een omweg naar de Pulsebaan. We hebben
gespeeld, geravot maar vooral plezier gemaakt. En dan met
veel plezier een fito-meter gedaan door de regen. Toen zijn we
terug gegaan met een lach op ons gezicht.
En we hopen dat dat zo blijft . Groeten van het 5de leerjaar!
Kalender van 24 mei tot 14 juni 2019
Dinsdag 28 mei

Woensdag 29 mei
Donderdag 30 vrijdag 31 mei
Dinsdag 4 juni

1 en 6
Zwemmen
1K
Instapdag voor nieuwe kleuters
4A en 4B
voetgangersexamen
LS en KS
Pedagogische studiedag dus VRIJAF VOOR DE KINDEREN
Hemelvaart + brugdag

Woensdag 5 juni

5A en 5B
6A-6B
2KA-2KB

Donderdag 6 juni

4A-4B

Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Vrijdag 14 juni

zwemmen
Onze zesdeklassers oefenen het fietsexamen. Fiets meebrengen.
Bezoek aan Hoeve Megusta in Vlimmeren. Vervoer gemeentebus – prijs 7
euro
Tussendoortje en drankje zelf meenemen.
Leeruitstap naar het Middelheim-museum Antwerpen. Vervoer :
gemeentebus Picknick meenemen.
Vertrek 2-daagse Sprookjesklassen in Westmalle : zie aparte brief

1-2
Pinkstermaandag
1 en 6
Zwemmen
3K
Voor hun afscheid van de kleuterschool biedt het Woc onze oudste
kleuters een uitstap naar de Olmense Zoo aan. Vertrek 8.40 terug rond
17.15. ’s Middags smullen we frietjes. Drank en tussendoortjes
meenemen

Thema’s in de kleuterschool
Week 22 (27 - 29 mei)
Week 23 (3 – 7 juni)

1KA, 1KB
Themaloze week
Sport

2ka en 2 kb: feesten voor de jarigen op 28 mei

2KA en 2KB
Dino’s
Naar de boerderij

3KA en 3KB
Piraten
Mijn huisdier

