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KALENDER 
 
 

Oudercontact   
Donderdag 02.04.2015 

 
Rapport (lagere afdeling) 
Donderdag 02.04.2015 

 
Paasontbijt 
Vrijdag 03.04.2015 

 
Paasvakantie  
Van maandag 06.04.2015 
tot en met zondag 19.04.2015 
 

Instapdag peuters  
Maandag 20.04.2015 
 

 
 
 
 
 

 

VOORWOORD 
 

Het 2de trimester loopt weer bijna ten einde…  
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de 
volgende onderwerpen: 

 Bestelling schoolfoto’s 

 Benefietactie BFF Niels 

 Oudercontact & Rapport 

 Paasontbijt 
  

Linde Verstappen 
Directeur 

 
BESTELLING SCHOOLFOTO’S 
 

Op vrijdag 27 maart a.s. komt de schoolfotograaf op bezoek.  

Er worden dan individuele portretfoto’s en klasfoto’s gemaakt.  

Verder bieden we u ook de mogelijkheid om een familieportret  

(= foto met broertjes en/of zusjes) te laten maken.  
 
Let op: Indien uw kinderen heeft op beide vestigingsplaatsen  

            en een familiefoto wenst, dient u wel zelf voor het  

            vervoer te zorgen naar het hoofdgebouw om deze foto  

            te maken. 
 

De leerlingen krijgen vervolgens een bestelformulier mee naar 
huis. Er is uiteraard geen enkele verplichting om deze foto’s te 
kopen.  

 

Indien u foto’s wenst te bestellen, vult u het bestelformulier in  

en bezorgt u dit samen met het geld aan de klasleerkracht.  

Vervolgens zal de bestelling geplaatst worden en zal u de  

bestelde foto’s ontvangen. 

 

Indien u meer informatie wenst, kunt u zich wenden tot het  

secretariaat of de directie. 
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BENEFIETACTIE S “BFF NIELS” 

 

Zoals u reeds vernomen heeft, is een leerling van onze basisschool, Niels uit klas 3C   

momenteel ernstig ziek. We vernamen onlangs dat zijn behandeling goed verloopt en er  

positieve vooruitzichten zijn, tochdient hij nog een medische behandeling te krijgen in het  

buitenland. Deze behandeling kost uiteraard heel veel geld en daarom hebben enkele ouders  

besloten om verschillende benefietacties te organiseren om Niels extra te steunen.  

Hierbij hebben zij natuurlijk ook jullie hulp nodig. 
 

Als eerste actie hebben ze een choco- en wafelverkoop georganiseerd tijdens de  

pauzemomenten op school. Deze actie loopt af op vrijdag 27 maart a.s. 

Daarnaast verkopen zij momenteel plantjes (= viooltjes) en dit aan € 0,50 / stuk of een  

geluksengeltje aan € 3,00 / stuk. 
 

Wilt u één van deze acties steunen, vul dan bijgevoegd strookje in!  

De bestelde plantjes/engeltjes kunt u dan na betaling afhalen op maandag 30 maart a.s.  

in de  overdekte speelzaal van de basisschool.  

 

OUDERCONTACT  EN RAPPORT  
  
Op donderdag 2 april 2015 krijgen de kinderen van de lagere afdeling weer  

een puntenrapport, daarom organiseren we dan ook een oudercontact.  

U heeft hier reeds een inschrijvingsformulier voor ontvangen.  

Bezorg dit inschrijvingsformulier zo snel mogelijk aan de klasleerkracht van uw kind! 

 
PAASONTBIJT 
 
We plannen tijdens het schooljaar heel wat activiteiten rond gezondheid en gezonde voeding.  

Aangezien het ontbijt één van de belangrijkste eetmomenten van de dag is, bieden we  

alle kinderen van onze school op vrijdag 3 april 2015 een heerlijk paasontbijt aan.  

Dit ontbijt krijgen de kinderen gratis aangeboden door de school.  

Uw kind hoeft dus die dag thuis niet te ontbijten, want om 09u00 kunnen ze hun buikje lekker  

vullen. Gelieve hier dan ook rekening mee te houden! Uiteraard heeft de paashaas ook een  

kleine verrassing voor hen in petto.  
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INVULSTROOKJE  BENEFIETACTIES  “BFF NIELS” 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ondergetekende, ……………………………………………...……. (naam) uit klas ……… 

 wenst  ……. plantje(s) te bestellen en betaalt hierbij € ……… 

 wenst …….. engeltje(s) te bestellen en betaalt hierbij € ……. 

Handtekening, 
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