Vakantiedagen/vrije dagen 3de trimester
•
•
•
•

Maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april(!!!): paasvakantie
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei: Hemelvaartweekend
Maandag 6 juni: Pinkstermaandag
Vrijdag 1 juli tem woensdag 31 augustus: grote vakantie

Leuk om te weten…. om te noteren
• Donderdag 21 april: - K3 naar de Woeker
- zwemmen voor L1 en L2 ( tem 12/5 )
• Dinsdag 26 april: brugactiviteit voor K3 en L1
• Woensdag 27 april: verrassende activiteit voor L5
• Donderdag 28 april: L6 naar de Woeker
• Vrijdag 29 april: - fotograaf op school ( individuele en
klasfoto’s)
- 4de rapport van dit schooljaar
• Maandag 2 mei: pensioenfeest voor Jeannette ( poetsvrouw)
• Vrijdag 6 mei: Doe -aan – sportbeurs voor L4-L5-L6
• Dinsdag 10 mei: L4 naar de Woeker
• Donderdag 12 mei: L2 naar de Woeker
• Dinsdag 17 mei: L3 naar de Woeker
• Donderdag 19 mei: start zwemmen voor L3 en L4 ( t.e.m. 23/6 )
• Vrijdag 20 mei: Schoolfeest/ tocht t.v.v. Guinee
• Maandag 23 mei: sportactiviteit voor L3
• Dinsdag 24 mei: verkeerspark
• Maandag 30 mei: daguitstap voor L1 tem L4
• Donderdag 2 juni: - boekenbeurs op school
- K2 naar de Woeker
• Vrijdag 3 juni: sportdag voor L2
• Week van 6 juni: laatste maal Tutti Frutti
• Dinsdag 7 juni: brugactivitei vaao K3 en L1
• Vrijdag 10 juni: jazzconcert L5

• Dinsdag 14 juni 20.00 uur: laatste oudercomité voor dit
schooljaar
• Maandag 20 juni: daguitstap voor alle kleuters
• Dinsdag 28 juni: - selectieve oudercontacten
- proclamatie voor L6
• Donderdag 30 juni: - 09.00 uur: viering
- namiddag: verrassingsactiviteit
- rapport 5 van dit schooljaar
VAKANTIE !!!!
Aangezien er nu door de versoepelingen weer veel meer mag,
zullen er nog activiteiten bijkomen. We houden jullie op de
hoogte……
Ook het oudercomité kon een groep op de kop tikken die komt
optreden op onze school. Slechts 2 scholen in Oudenaarde valt
deze eer te beurt.
Na de paasvakantie gaan ze ons meer laten weten! We kijken er
echt naar uit en hopen dat de groep zijn belofte nakomt!!

Bekijk regelmatig de kalender op de website. Die wordt telkens
aangevuld met nieuwe activiteiten en we proberen die zo goed
mogelijk up-to-date te houden.

