
 

Nieuwsbrief mei 2022  
 

Activiteiten mei 2022  

Donderdag 5 mei: Onderbouw: Voorstelling: Varken, vos en 

de molen Plaza 

Vrijdag 6 mei:   Mamadag voor de kleuters 

     Begrafenis opzichter Luc De Laet 

Zaterdag 7 mei:   Opendeurdag 9 -12.30u 

Woensdag 11 mei:  Pedagogische studiedag  

Dinsdag 17 mei:                          IDAHOT Day oftewel Internationale Dag 

tegen Holebi- en Transfobie, beter bekend als PAARS-dag. Vanuit de 

gemeente wordt dus aangemoedigd die dag PAARS te dragen. 

De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert kracht en 

moed die je nodig hebt om op te komen voor jezelf en te zijn wie je bent. 

Als school zijn wij een belangrijke partner om dit thema mee uit te dragen 

en bespreekbaar te maken van jongs af aan, 

Donderdag 19 mei:  Sportdag springkastelen Cowa Bunga 

Directieseminarie tweedaagse  

Vrijdag 20 mei:                           Scholengemeenschap 

Maandag 23 mei: Kleuters juf Anneleen en juf Sofie: De 

Fortuin  

Dinsdag 24 mei: Kleuters juf Janne: De Fortuin  

Woensdag 25 mei:                    Meedoedag OB 

Donderdag 26 mei:  Onze Heer Hemelvaartdag  

Vrijdag 27 mei:   Brugdag Onze Heer Hemelvaart  

Maandag 30 mei:   Bovenbouw: Film ‘Wolfwaker’ in Plaza  

Dinsdag 31 mei:                         Integratiemoment oudste kleuters en MB                 

 

Noteer alvast:  

Zaterdag 18 juni: Schoolfeest met optredens, BBQ en 

tombola: meer info volgt spoedig.  
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Opzichter Luc De Laet 

Helaas kregen we vorig weekend droevig nieuws.  Onze fijne opzichter 

Luc verloor de strijd tegen Covid met complicaties.  Hij zal hard gemist 

worden! We wensen de familie van Luc heel veel sterkte en moed de 

komende tijd.  Onze school zal tijdens het afscheid zorgen voor een 

bloemenkrans en vele attenties van de leerlingen. De gemeente voorziet 

pas vervanging voor Luc begin september.  

 

Uitstap 5 mei: Juf Anneleen en juf Janne 

Op donderdag 5 mei gaan de kleuters van juf Anneleen en juf Janne 

naar de film: ‘Het varken, de vos en de molen’ in cinema Plaza  

De kostprijs van 4 euro wordt aangerekend via de schoolrekening.  

 

Donderdag 19 mei: hele school  

Deze sportieve dag staat hele dag in het teken van Springkastelen op 

school. Cowa Bunga neemt onze school over op maat van kleuter of 

lager en dit onder begeleiding.  

De kostprijs van 17,50 euro wordt verrekend via de schoolrekening.  

 

Maandag 23 mei en dinsdag 24 mei:  

Maandag 23 mei: De kleuters van juf Anneleen en juf Sofie gaan op 

uitstap naar de Fortuin.  Op een leuke en educatieve manier wordt spel 

en ontspanning aangeboden in deze tuin.  De kinderen gaan 

zaaien/planten, maken soep, spelen in de tuin.  

Dinsdag 24 mei 2022: De kleuters van juf Janne gaan de Fortuin 

ontdekken.  

Voor beide dagen zijn wij op zoek naar ouders die het vervoer wensen te 

verzorgen naar deze activiteit.  Je kan dit steeds bespreken met de 

klasleerkracht.  Kostprijs: 7 euro wordt verrekend via de schoolrekening.  

 

Maandag 30 mei: Bovenbouw  

De leerlingen van de bovenbouw gaan in de Plaza naar de film 

Wolfwakers kijken.   

Kostprijs: 4 euro wordt verrekend via de schoolrekening.  
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Zwemmen mei  2022  

Vrijdag 6 mei :  lager onderwijs 

Vrijdag 20 mei: kleuters en lager onderwijs 

Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de kus-en 

rijstrook van 8u15 tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor de 

zwembus.  

 

 actie  

Als school verzamelen wij gebruikte batterijen.  Voor elke kilogram 

ingezamelde batterijen ontvangen wij punten.  Van deze punten 

kunnen wij dan didactisch materiaal aankopen voor de leerlingen of 

materiaal voor de school.  

Dus verzamel thuis al je gebruikte batterijen bij elkaar en drop ze in de 

groene ton die je vind in de hal van de school.  

 

Wist je…. 

 

✓ Dat wij voor ons schoolfeest van 18 juni 2022 op zoek zijn naar 

tombolaprijzen? Als jij thuis nog een mooi item hebt liggen dat als 

geschikte tombolaprijs kan dienen, mag je deze altijd bezorgen 

aan de school.  

Werk je bij een firma die wil sponsoren aan ons schoolfeest geef 

ons een belletje.  Alvast dank je wel!! 

✓ Dat we op zoek zijn naar 1 of max. 2 bruikbare kinderwagens 

om indien nodig onze ‘vermoeide’ peuters veilig naar de opvang 

Speelvogels te brengen. 

✓ Dat onze kleuters bedolven worden onder kadootjes op de 

markt? Bloemen, vleesballetjes,…Bedankt marktkramers van Duffel! 

✓ Dat onze BB 4e en 6e leerjaar meedoet met de 

Interdiocesane Proeven in mei? 
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✓ Dat de Vrienden van Montessori nog steeds bestelbonnen 

verwerken voor de stockverkoop van de Montessorikleding. Je kan 

voor jezelf of je kinderen een T-shirt, trui of petje bestellen via deze 

bestelbon. De voorraad van enkele maten is zeer beperkt, daarom 

wordt deze keer het first come first serve principe gehanteerd. 

Indien de gewenste maat uitverkocht is, houden de ouders jullie 

hiervan uiteraard op de hoogte. Met de inkomsten van deze actie 

wordt de werking van de school ondersteund.  

✓ Dat in OBa bij juf Anneleen heus getimmerd en gebouwd 

wordt aan een kabouterboomhut? Van idee naar plan, naar 

uitvoering: selfmade!  Wie weet vinden de kabouters binnenkort 

wel de weg naar deze zelfgemaakte creatie? 

✓ Dat onlangs een echte ‘ridder’ op bezoek was in de MB? 

✓ Dat op 9 mei een oorlogsveteraan van het woon-

zorgcentrum Sint-Elisabeth zijn boeiend verhaal komt brengen in de 

BB? 

✓ Dat de ophaalactie Bag 2 School weer een denderend 

succes was?  De volledige opbrengst zetten we in voor de 

verfraaiing van de klasmuren. 

✓ Dat de komende studiedag met het team volledig in het 

teken staat van ‘Wiskunde’ aangezien ons 4e leerjaar in 2023 zal 

meedoen met het TIMMS-onderzoek met de hele 

scholengemeenschap KITOS? 
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Jarigen van de maand mei 

 

Leerling  

 

Datum  Klas  

Baykal Alican Mete 01/05/2022 Juf Catherine  

Van den Audenaeren 

Jack 

02/05/2022 Juf Tess 

Evers Yara 10/05/2022 Juf Catherine  

Yilmaz Muzaffer Vedat 10/05/2022 Juf Aline 

Danho Christina 14/05/2022 Juf Janne 

Solano Alizèbelle Loreley 14/05/2022 Juf Sofie 

Van Cleemput Lewis 20/05/2022 Juf Sofie  

Verpoorten Thibaut 21/05/2022 Juf Tess 

Turbatu Daria 24/05/2022 Juf Janne 

Ghulami Ramin 25/05/2022 Juf Deborah 

Morel Jasper 25/05/2022 Juf Liese  

Vandersteegen Sam 28/05/2022 Juf Sofie  

Geldhof Alyssia 29/05/2022 Juf Sofie  

Vets Evelien  31/05/2022 Juf Aline  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


