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Al verschillende jaren doen we mee aan het project Broederlijk Delen of steunen we een ander project. Dit jaar steunden we het project van Buba & Batma.
Vanaf 10 maart, de startweek van onze actie, konden de kinderen een appel kopen . De tweede week was er een verkoop van wafels, de derde week hadden we
een pannenkoekendag en de laatste week was onze sobere maaltijd. Samen met de
verkoop van flash 6, het vastenkrantje van het 6de leerjaar , kunnen we een bedrag
van maar liefst €980 schenken aan de organisatie van Buba & Batma. Op het zelfde
moment hebben we ook dozen gevuld met afgedankte computermaterialen. In totaal hebben we een 45 –tal dozen die een waarde van €225 vertegenwoordigen.
De winnaars, van onze kleine competitie, worden bekend gemaakt op onze volgende maandopening en krijgen een vermelding in de nieuwsbrief van mei. Een hartelijke dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen.

De leerlingen van het lager onderwijs
Sfeerbeelden
4
brengen een bezoek aan de Valkenier
in Valkenburg op vrijdag 2 mei. Ze
gaan met de bus. Dit alles
Wist je dat :
kost € 14,50 per leerling en
gaat van de schoolrekening
We vrijaf hebben op donaf. Ze moeten om 8.30u
derdag 1 mei ( Feest van
de arbeid ) en op maandag aanwezig zijn en vertrek5 mei ( de kinderen van
ken om 8.45u. De kinderen worden terug aan school verwacht rond
het eerste leerjaar doen de 17.00u De leerlingen nemen een picknick mee.( zakgeld max. €7.5) We
dag ervoor hun 1ste comvragen om niet teveel snoep mee te geven.
munie )


Dat de reserveringen en
annulaties voor ‘t Ittertuintje nog steeds tijdig dienen
te gebeuren om geen boete te krijgen.
Dat ‘t Ittertuintje op 2 mei
2014 gewoon open is op
de normale uren.
Dat er op 21 mei een pedagogische studiedag is , indien er voldoende inschrijvingen zijn, ‘t ittertuintje de
ganse dag open is.

De kleuters gaan op maandag 23 juni op schoolreis, de info hierover krijgt u in juni.


De schoolfotograaf komt op donderdag 8 mei klas-en individuele foto’s maken. We hebben een nieuwe fotograaf en hij gaat zwarte achtergrond gebruiken, gelieve hier rekening mee te houden wat betreft kledij
( zeker geen zwart T-shirt of jasje aandoen.


We hebben een noodnummer voor onze school . Dit GSM
nummer mag enkel gebruikt worden in noodgevallen .Wanneer het zeer
dringend is en u kan ons niet bereiken op ons normale telefoonnummer :
089864353 ( secretariaat), kan u het noodnummer bellen en wordt u
doorverbonden met de directie of kan u een boodschap inspreken :




Tel GSM : 0471728559 d

Quiz leerlingenraad
De leerlingenraad van onze
school organiseerde een
quiz voor de leerlingen van
het 4de, 5de en 6de leerjaar.
Alle leerlingen werden verdeeld zodat er een 11 tal
groepen waren. Weetvragen, reclamefilmpjes , muziekvragen, alles kwam aanbod en werd door een deskundige jury beoordeeld.
Een tof en geslaagd initiatief. De winnaars staan op
de foto. ( meer foto’s en
filmpjes op onze website )

Sfeerbeelden
1 aprilvis bij juf Anja

Tandarts Tony Kerkhofs in het 2de lj

De paashaas op bezoek
Quiz leerlingenraad

