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                        Brief voor de gezinsoudsten 

Weekprogramma van 18 tot en met 22 maart 2013 

 

 

 

 Maandag 18 maart ‘13 

o De leerlingen van het 4de leerjaar B gaan vandaag naar het woonzorgcentrum 

Prinsenpark voor het KISproject (Kinderen in Interactie met Senioren). 

 
 Dinsdag 19 maart ‘13 

o 5de en 6de leerjaar : zwemmen  

o 2de en 3de leerjaar: ‘Multi move’ van 15.45 u. tot 16.45 u. 

o Het 4de leerjaar B gaat voormiddag naar het Prinsenpark. 

o De ouders van de kinderen van het 1ste leerjaar worden uitgenodigd voor 

‘Overstap 7’ in het klasje van juf Lien om 20.00 uur. 

 Woensdag 20 maart ‘13 

o Vandaag gaat het 4de leerjaar A naar het Prinsenpark (KISproject). 

o Spelinstuif voor kinderen van het 2de leerjaar, van 14u. tot 15.30u. in Regina 

Mundi (inschrijving vereist!). 

o ‘Danone voetbaltornooi’ voor de geselecteerde voetballertjes van het 4de, 5de 

en 6de leerjaar. Namiddag in Zonhoven Basvelden. Samenkomst om 13.00 uur. 

 

 Donderdag 21 maart ‘13 

o De kinderen van 2C hebben voormiddag een activiteit in de jeugdbib in het 

kader van de Jeugdboekenweek. 

o De peutertjes van de klasjes van juf Elly (PA), juf Sandra (PB) en meester 

Kris (PC) gaan voormiddag naar het theater. 

o De leerlingen van 4A gaan naar het Prinsenpark (KISproject). 

o De kinderen van 1B hebben vandaag medisch schooltoezicht op school. 

 

 Vrijdag 22 maart ‘13 

o Beide 4de leerjaren gaan namiddag naar het Prinsenpark voor een 

feestnamiddag ter afsluiting van het KISproject. 

 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

De directeur en het leerkrachtenteam 
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