NIEUWSBRIEF MEI 2018
VERKEER LABEL 10 OP 10
Deze maand is het een algemene verkeersmaand. Alle belangrijke zaken van
de voorbije thema’s worden nog eens extra ingeoefend.
Indien je kleuter de eigen fiets meebrengt voor fietsvaardigheden is het
handig als er een lintje met de naam voorzien wordt.
OUDERCONTACTEN
Voor de laatste keer dit schooljaar organiseren wij voor alle ouders een
oudercontact om de ontwikkeling van je kleuter in kaart te brengen. Het Kleine
Moleke organiseert dit op 22/5/2018 en 25/5/2018. In ons Moleke gaat dit
door in de week van 28/5/2018. Verdere afspraken zullen met de klasjuf
gemaakt worden.
PROFICIAT
Op 15/4/2018 hebben we er weer heel wat grote broers en zussen hun
Vormsel gedaan. Op 5/5/2018 zullen er ook nog grote broers of zussen van
onze kleuters hun Eerste Communie doen. Ook enkele kinderen van onze
juffen behoren tot dit feestgebeuren. Wij wensen al deze ‘grote’ broers en
zussen en hun ouders van harte proficiat en wensen hen een zeer mooie en
onvergetelijke dag toe !
SCHOOLFOTOGRAAF
Omdat er in de loop van dit schooljaar heel wat nieuwe peuters gestart zijn, zal
de fotograaf op woensdag 30/5/2018 in onze peuterklassen en in de klassen
van Het Kleine Moleke een klasfoto maken. Deze kunnen achteraf aangekocht
worden. Er worden geen individuele foto’s gemaakt.
MEIMAAND-MARIAMAAND
In de maand mei werken we rond Maria. We werken dit thema uit met de
nadruk dat zij de moeder van Jezus is en zo symbool staat voor alle moeders.
Zo zullen we dus ook moederdag sterk onder de aandacht brengen.
GEEN SCHOOL
Op de volgende dagen is de school gesloten :
dinsdag 1/5/2018
donderdag 10/5/2018
vrijdag 11/5/2018
maandag 21/5/2018
GEBOORTES

OVERLIJDEN

HUWELIJK

PROFICIAT AAN DE TROTSE OUDERS
-Emiel: broertje van Oona
-Sille: zusje van Bjarne (K1)
VEEL STERKT AAN GANS DE FAMILIE
-Karel van Dijck: vava van Lore Wuyts (2C)
-Fientje Hapers: moemoe van Mathias Van Hoeck (2C)
-Jef Janssen: overgrootvader van Wannes (3B) en Maxime (P2)
VAN HARTE GEFELICITEERD

-ouders van Yana Daems (3D)

