Nieuwsbrief
maart 2022
Beste ouder(s),
Maart 2022 was een drukke maand in SPWe-basis. Allerlei activiteiten werden
georganiseerd: fietsbehendigheid L6, de zeeklas, schoolvoorstellingen, Rollebolle,
oudercontacten (overgang K3 en L6), aanplanten flieflottertuin bij woonzorgcentrum Elckerlyc, … . Door op onze website op fotoboek te klikken, kunnen jullie
meegenieten van al deze activiteiten. Neem zeker een kijkje!
Deze week bracht ik een bezoek aan alle klassen in de lagere school
met volgende boodschap: de ruildag op woensdag wordt na de paasvakantie niet meer georganiseerd. We hopen op mooi weer na de
paasvakantie zodat de zandbak terug open kan. Daarnaast doken er
steeds meer problemen op bij het ruilen van deze kaarten.

Belangrijke data


1 april

actiedag Broederlijk Delen /
Oekraïne sober maal



4 april
t.e.m. 17 april

paasvakantie



18 april

paasmaandag = geen school



21 april

secretaressedag en wieltjesdag lager
start studie
brugfiguur Jana aanwezig (10.30—11.30 uur)
plantmaatjes L2



22 april

meester op de fiets L3 + L4



26 april

plantmaatjes L3 tot L6
schoolvoorstelling SHEL(L)T L5



28 april

sportdag lager
infoavond Bokrijk (ouders L3 + L4)
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SPWeetjes

19 maart was een mooie dag voor juf Stiene (turnjuf van
de kleuters). Op die dag zei ze ‘ja’ tegen Robin.
We wensen hen een mooie toekomst samen!

Ondertussen beschikken we in
SPWe-basis over 2 Clevertouchborden. Zowel in de kleuterschool
als in de lagere school worden de
‘borden op wieltjes’ al volop
gebruikt. Samen met de kleuters
en de leerlingen ontdekken de
leerkrachten alle nieuwe snufjes.

Eindelijk terug op uitstap!
Het eerste en tweede leerjaar
vertrok maandag 28 maart op
zeeklas.
Op onze website (fotoboek)
krijgen jullie een mooi beeld
van al hun avonturen!

De ouderraad in SPWe-basis draait op volle toeren.
Zo waren de fluomama’s in de maand maart terug van de
partij. Daarnaast plannen ze nog volgende acties:
- verkoopactie ‘geschenkpakketten’ voor moederdag en
vaderdag (de brief werd reeds aan de kinderen
meegegeven);
- 29 april comedy@spwebasis: Mattijs Degrande
(meer info volgt).
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