
 
 

 

MAANDBRIEF  
 

APRIL 
 

 

 
 

Wat gaat er gebeuren in april: 

 
 

 
Vrijdag 30 maart : de laatste dag voor de vakantie begint! 
 
Voormiddag: de kleuters rapen paaseieren en we danken de 5 bereidwillige        
                    ouders om paashaas te spelen!!! 
Namiddag:  15.15u:  Optreden kleuters op de grote gezamenlijke speelplaats.  
                       (Ook de jongste kleuterklassers) 
           De kleuters zingen voor de (groot)ouders met z’n allen een liedje. 
 
 
Daarna kan je uw oogappel zoals gewoonlijk aan de klas bij de klasjuf ophalen. 
Zeg duidelijk aan de leerkracht dat je uw kind hebt meegenomen. 
 

 
Voor je naar huis gaat, kijk je best even naar de gevonden/ verloren 
voorwerpen. 
Op de speelplaats staan er enkele grote houten bakken met de verloren 
voorwerpen in. 
Ben je iets kwijt? Ga daar eerst even in kijken. 
 

 
Zaterdag 21 april wordt het een fijne dag voor uw kinderen en uzelf. 
De Stam organiseert voor alle ouders en kinderen van de school een Picknick 
met wandelzoektocht.  
De wandelzoektocht kan je starten in het Fort 4 (Fort van Mortsel) tussen 
10.30u en 12u. U bent er toch ook bij!!! 
Vergeet je hiervoor niet in te schrijven. 



 
 

 
 

BELANGRIJKE VERANDERING! 
 

Vanaf maandag 16 april (maandag na de paasvakantie) zal de 
voorbewaking in de schrijfdansklas of op de speelplaats gehouden 
worden. U brengt de kleuters via de poort van de kleuterspeelplaats 
binnen tot bij de leerkracht. 
De nabewaking zal nu ook op de speelplaats doorgaan. U haalt de 
kleuters tot 16.30u op via de poort van de kleuterspeelplaats. 

 
 

Weetjes: 

 
 

 
De week van 23 april tot en met vrijdag 27 april krijgt onze school een 
doorlichting. 
Dat betekent dat er heel die week twee mensen van het ministerie van  
onderwijs met de school gaan meedraaien: klasbezoeken houden, 
gesprekken voeren en vooral zien hoe kwaliteitsvol wij werken.  
 
Op donderdagnamiddag 26 april 2018 wilt het inspectieteam ook  
naar de ouders luisteren. Dit wordt een gemoedelijk gesprek waarbij  
de ouders over de ervaringen met de school kunnen praten. Wij vinden  
het belangrijk dat wij een groep ouders (6 tot 8 personen) samenstellen  
die van de beide scholen komen: Dus vroegere Perenpit- en Sint-
Lutgardisouders. 
Na de Paasvakantie geven we een invulstrookje mee. Wil je graag aan het 
gesprek deelnemen houd dan alvast deze donderdagnamiddag vrij. 
 

Na de Paasvakantie start onze 12de kleuterklas. 
Welkom aan alle nieuwe kleuters van juf Charlotte uit de kikkerklas. 
 

 
Wie het nog niet gedaan heeft: zet de telefoon van de kleuterschool  

in je GSM:   03 449 06 28 
 

 
Elke week krijgen de kleuters een lekker stukje fruit.  Hiervoor  
vragen we per maand 1 euro per kleuter. Dat wordt op de rekening  
van de maand gezet.  
Voor de maand februari werd dit niet gedaan.  
Daarom zal je op de rekening van de maand maart 2 euro moeten betalen voor  
het fruit van het tuttifrutti-project. 
 



Er komen weer meer en meer kleuters te laat in de klas. 
Op tijd komen is belangrijk voor een leuk begin van de dag.  

Gelieve hier terug wat meer aandacht aan te schenken. Het stoort de juf en 
de kinderen  bij het onthaal van de dag! 
 
 

 
Niet vergeten: 

- Maandag 30 april is het geen school: indien nodig  
- moet je op tijd je kind inschrijven in de KUBUS 
- Dinsdag 1 mei is het ook geen school maar ook geen KUBUSopvang 

 
 

 
 

We wensen iedereen heel veel zon in de Paasvakantie 
 en zien elkaar graag terug op maandag 16 april. 

 
Het kleuterschoolteam 

 
 

 
 
	


