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BBeerreenniinnffoo  mmaaaarrtt  22001199  
Dag Datum Klas Uur Activiteit 

Vrijdag 1 L1L3  Denk aan je zwembroek of badpak want we gaan weer 
zwemmen! 

  L1 14u50 Letterfeest in de klas.   
Zaterdag 
tem zondag 

2-10 KS+LS  Krokusvakantie! Geniet ervan!! 

Maandag 11 Ingeschreven 
lln 

15u45-16u45 Start van de typlessen.  

  LS  Yes, het is weer speelgoeddag. Ook deze keer weer op eigen 
verantwoordelijkheid én het moet in je boekentas passen.  

  Ouders van 
L5+L6 

20u Informatiesessie rond Veilig Online – cyberpesten. Inschrijven 
kan nog steeds. 

Vrijdag 15 K3L3  Joepie, we gaan weer zwemmen! 
Maandag 18 L1 Voormiddag Eersteklasconcert in De Singel te Antwerpen. Rond 13u30 

terug op school.  
  L5  Vertelling in de Bibliotheek van Berendrecht.  
Donderdag 21 K2K3 Hele dag Ahoy piraatjes! We gaan naar het Arsenaal in Nederland.  
Vrijdag 22 K3L3  Zwemzak bij? Ja? Dan kan je mee gaan zwemmen.  
Dinsdag 26 KS+LS 14u-18u30 Lezen is belangrijk en daarom houden we eens een 

boekenbeurs op school. Iedereen kan komen kijken, kiezen en 
kopen.  

   19u30 Vergadering oudercomité. Iedereen is welkom.  
Donderdag 28 LS  Onze Dj’s brengen weer veel leven op de speelplaats. Vandaag 

mogen ook de kleren eens… achterstevoren worden 
aangetrokken   

Vrijdag 29 L6 Hele dag  Havenrondvaart in Antwerpen. De bus vertrekt stipt om 8u45, 
zorg dat je op tijd bent! 

  K3L3  Het is weeral tijd om te gaan… zwemmen!! 
L3 deze keer jammer genoeg niet, het zwembad heeft een 
eigen activiteit.  

  KSLS  Broodjesdag georganiseerd door het oudercomité.  

BBeerreennnniieeuuwwss    
Berendag 
Houd zeker zaterdag 25 mei vrij! Het thema kunnen 
wij u alvast verklappen en er mag al volop reclame 
gemaakt worden bij de buren, familie, vrienden … 
Alles zal in het teken staan van “Sprookjes”!  
 
Lunch 
Gezond en gevarieerd eten is belangrijk, dat weten 
we allemaal. Als school proberen we dit ook aan de 
kinderen zo te leren. Daarom vragen wij u om, indien 
mogelijk, voor de kinderen een gezonde lunch mee te 
geven. Tips kan je zeker op het internet vinden.  
 

Enquêtes 
Hartelijk dank om hieraan mee te werken, jullie input 
is van groot belang. Voor de paasvakantie gaat u nog 
meer informatie krijgen over welke actiepunten we 
hieruit hebben gehaald en wat we gaan doen (of 
waarom we iets niet gaan doen).  
 
Te onthouden  geen school en geen opvang 
Vrijdag 28 juni  enkel school tot 12u20 
 
 
 

 


