Maart - April 2022

Activiteiten


07/03/2022

Medisch onderzoek in Terhagen: L6



08/03/2022

Zwemmen: L3-L4-L5-L6



10/03/2022

Zwemmen: de reuzenpanda’s
Ouderraad



11/03/2022

Auteurslezing: L5



14/03/2022

Bezoek GTI Duffel VM: L6



15/03/2022

Parochieraad



17/03/2022

Zwemmen: L1-L2
Verhalenkat ‘vriendschap’ bib Reet: de reuzenpanda’s



20/03/2022

Ontbijtmanden



22/03/2022

Zwemmen L3-L4-L5-L6
Verhalenkat ‘vriendschap’ bib Reet: L1



23/03/2022

Bib bezoek VM: LS



24/03/2022

Zwemmen: kleine panda’s



31/03/2022

Oudercontact 2
Zwemmen L1-L2



01/04/2022

Doedagen De Nekker Mechelen VM: L5 & L6

 02/04/-17/4 Paasvakantie
 18/04/2022 Paasmaandag: verlofdag



19/04/2022

Medisch onderzoek met ouders: de vosjes ° 2018 in Terhagen
Zwemmen: L3-L4-L5-L6



20/04/2022

Joetz - Kleuterfietsen: K2 / Yum Runner: L1



21/04/2022

Bib bezoek: LS
Zwemmen: de reuzenpanda’s



22/04/2022

Uitstap Suske en Wiske museum: L4



26/04/2022

Medisch onderzoek met ouders: de vosjes ° 2018 in Terhagen



27/04/2022

Wafeltjesverkoop



28/04/2022

Studio Globo Anwerpen: L5 en L6
Zwemmen L1-L2

Nieuws


Inschrijvingen: wil je je zoontje of dochtertje dat geboren is in de loop van 2020 inschrijven
in onze school? Dan kan dit, maar hou er rekening mee dat in onze gemeente alle
kleuterscholen en lagere scholen met één centraal, digitaal aanmeldsysteem werken.
Dat betekent dat je eerst via de website www.naarschoolinrumst.be je kind moet
aanmelden, alvorens je kan overgaan tot inschrijven.
Aanmelden kan tussen 7 maart tem 25 maart, inschrijven (na afspraak) tussen 25 april en
18 mei.



Zwemmen in fase oranje:
Voor het schoolzwemmen betekent dit dat de regeling, zoals aangekondigd begin schooljaar,
terug van kracht gaat. Concreet: om de veertien dagen op dinsdagvoormiddag L3&L4/L5&L6, op
donderdagvoormiddag L1&L2 en op donderdagnamiddag is het de beurt aan de panda’s
(afwisselend grote en kleine panda’s)



Brede doorlichting 2.0:
In de week van 21 – 25 maart krijgt onze school een brede doorlichting 2.0. Een inspectieteam
zal gedurende deze week onze school doorlichten.



Huwelijk juf Sofie en Pieter:
Op zaterdag 16 april stappen juf Sofie en Pieter in het huwelijksbootje. Vanaf dan zullen zij
meer verbonden door het leven gaan door het kleine woordje ‘ja’. Wij wensen hen nog veel liefde
en geluk lang daarna!



Ouderavond KiVa- antipestprogramma : dinsdag 10/05/2022 om 19.30 uur
Een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen en aan te pakken
Hou deze avond alvast vrij in je agenda. Meer info en uitnodiging volgt later.

