NIEUWSBRIEF
18 april 2022

Hallo,
Hopelijk hadden jullie, samen met de kinderen een fijne
paastijd.
Het derde trimester start alweer.
Zaterdag a.s. is er een infodag voor geïnteresseerde
ouders. Ken je nog iemand die interesse heeft?
Er kan via de link op de schoolwebsite ingeschreven
worden.
Ook zaterdag gaat de pasta-avond en fuif van Club 250,
onze ouderraad door. Meer info hieronder.

BOUWWERKEN



De opbrengst van de paaseierenverkoop zal dit jaar dienen voor het schilderen en
inrichte van onze nieuwe klassen. Super bedankt voor jullie bestellingen!
Tijdens de paasvakantie werd de betonnen trap van eerste naar tweede verdieping
geïnstalleerd. Weer een stapje vooruit, sè.

VEEL NIEUWS i.v.m. CLUB 250, ONZE OUDERRAAD
Club 250, onze ouderraad draait weer op volle toeren!!

Zaterdag 19 maart kon de quiz weer doorgaan? Dankjewel aan de organisatoren. ’t Was
top! Dankjewel aan alle aanwezigen, ook. Zo fijn weer ‘gewoon’ bij elkaar konden zijn!


Zaterdag a.s. 23 april gaat de vijfde editie van de pasta-avond en fuif door.
o Vanaf 18 u. kun je genieten van een heerlijke pastabar à volonté.
o Vanaf 18.30 u. kun je met Komtuveu de dansvloer onveilig maken.
o Geniet je liever van een rustige babbel en drankje? De buitenbar is een gezellige
plek!
Voor de pasta kun je inschrijven t.e.m. 18 april … je kan er dus nog net bij;-) Nu
inschrijven is de boodschap!!
Voor de fuif hoef je niet op voorhand in te schrijven.
Alle info lees je ook op www.club250.be Daar vind je ook het formulier om in te schrijven.




Op moederdag, 8 mei, kun je een heerlijk ontbijt afhalen tussen 8 u. en
10 u. Hoe heerlijk is dat! In de brief in de bijlage lees je alle info.
Project 8dust200. Een heel leuk initiatief van enkele leden van de ouderraad: er werd een
eigen biertje gebrouwen, de Blonde Michèle
Op www.club250.be vind je er alle info over. Je kan het biertje ook bestellen.

Zin om aan te sluiten bij het bestuur van Club 250? Lees dan zeker de volgende vacature!

🆅 🅲 🆃🆄🆁🅴 🅻🅴🆁🆃 De ouderraad breidt uit en zoekt naar gemotiveerde
krachten.
Mieke heeft beslist om vanaf volgend schooljaar wat meer van de zijlijn toe te kijken!
We zullen Mieke missen maar steunen haar in haar nieuwe projecten… alhoewel ze ons
als helpende hand nog zal blijven helpen!
Heb jij zin om, net als ons, een steentje bij te dragen bij de verdere ontwikkeling van de
school. Stuur vrijblijvend een mail naar Slos.club250@gmail.com of via pb.
Ook het 8dust200 project loopt als een trein … een tgv waarbij we zelf wat voorbij
worden gehold. Zonder veel reclame te maken vliegen de Blonde Michèles de deur uit…
een goed teken maar wel een signaal dat we iets moeten veranderen! Wij zijn dan ook
op zoek naar een ouder of iemand die begaan is met de school die ons wil bijstaan in
de verdere fiscale ontwikkeling van de Blonde Michèle. Wil je die bende met een zot
idee helpen … laat gerust iets weten!

SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 12 mei komt de schoolfotograaf langs.
Er worden individuele foto’s, foto’s van broers/zussen en klasfoto’s gemaakt.
Deze worden dan geheel vrijblijvend aangeboden.
De school krijgt een percentage van de opbrengst.

SCHOOLFEEST
Op zaterdag 25 juni komen we met z’n allen samen voor een schoolfeest. Hou de datum alvast
vrij en vergeet je familie en vrienden niet uit te nodigen.
Een tipje van de sluier: we starten ’s middags met pizza en kunnen na de middag genieten van
het optreden van de kinderen.
Meer info volgt later.
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Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester
o Paasvakantie : van maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april
Vrije dagen en vakanties in het derde trimester
o Woensdag 25 mei: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Donderdag 26 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart = vrije dag
o Vrijdag 27 mei: vrije dag
o Maandag 6 juni: pinkstermaandag = vrije dag
L6 VERO-route:
o Infomoment ouders 21 april 2022, 19.30 u.
o VERO-route Sint-Michiels: donderdag 5 mei 2022
Schoolfeest: zaterdag 25 juni
Laatste schooldag: donderdag 30 juni: enkel school in de voormiddag. De school sluit om
12 u. Aansluitend opvang mogelijk in de Paddenstoel.
Eerstecommunie- en vormselvieringen Emmaüsparochie
o Vieringen 2022:
▪
Eerste communie: zaterdag 28 en zondag 29 mei 2022
▪
Het vormsel: zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022
o Meer info:
▪
https://emmausparochie.be/eerste-communie
▪
https://emmausparochie.be/vieringen/vormsel
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Vrije dagen en vakanties in het eerste trimester
o Vrijdag 30 september ‘22: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Maandag 3 oktober: vrije dag
o Herfstvakantie: van zaterdag 29 oktober t.e.m. zondag 6 november
o Vrijdag 11 november: wapenstilstand
o Kerstvakantie: van zaterdag 24 december t.e.m. zondag 8 januari 2023
Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester
o Vrijdag 3 feb. 2023: vrije dag
o Krokusvakantie: zaterdag 18 t.e.m. zondag 26 feb. 2023
o Paasvakantie: zaterdag 29 april t.e.m. zondag 16 april
Vrije dagen en vakanties in het derde trimester
o Maandag 1 mei
o Woensdag 17 mei: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Hemelvaartweekend: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei
o Pinkstermaandag: maandag 29 mei

Anne & team

