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1. Extra lang weekend 1 mei

We kunnen het niet genoeg herhalen ;-)
We beginnen de maand mei met een extra lang weekend tot en met woensdag

3 mei! Maandag 1 mei (Feest van de arbeid), dinsdag 2 mei (lokale verlofdag) en
woensdag 3 mei (pedagogische studiedag). Niet vergeten op 1 mei: PARKCROSS (zie vorig
krantje)

2. Reünie L6
Vrijdag 5 mei worden al onze ex-zesdeklassers (vorig schooljaar) terug op
Zonnekind verwacht voor een gezellige reünie! Vinden ze het middelbaar
leuk? Missen ze hun tijd op Zonnekind? Ze hebben ons (en elkaar) vast veel te
vertellen! We kijken uit naar een blij weerzien. Uitnodiging volgt.

3. Op reis in je gemeente L3
Ook dit jaar gaan alle derde leerjaren van de gemeente Kalmthout ‘op reis’ in hun
gemeente om hun eigen omgeving beter te leren kennen en nieuwe plekjes te ontdekken!
Dinsdag 9 mei fietsen de kinderen van de basisschool De Linde naar hier voor een

begeleide lentewandeling door het militair domein
Klein Schietveld. Na de lunch hier op school, vertrekken ze
onder politiebegeleiding naar Achterbroek voor een

boerderijbezoek. Iedereen komt die dag met de fiets naar
school (met helm en hesje). Breng ook een lunchpakket en
voldoende drank mee!
Sportieve kledij (en schoenen) aangepast aan het weer zijn een must! Deze activiteit wordt
aangeboden door de gemeente Kalmthout en is volledig gratis.
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4. Buitenpretjes L1 en L2
Op woensdagnamiddag 10 mei organiseert de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)

buitenpretjes voor de leerlingen van L1 en L2. Tijdens de buitenpretjes
kunnen de kinderen kennis maken met verschillende sporten (dans, ganzenbord,
voetbal 4 tegen 4 en spelenmarkt)! Elke activiteit duurt 30 min. Deze
buitenschoolse activiteit is volledig GRATIS en gaat door in Brasschaat! De
kinderen krijgen nog een brief mee!

5. TUINFEEST
Nog heel even aftellen tot zaterdag 13 mei en dan is het weer TUINFEEST!

Abracadabra … it’s magic!! Duik mee in de wereld van de magie en
laat jullie betoveren door de optredens van onze zonnekinderen! Zoals steeds zijn er

leuke spelletjes, gekke fietsen, 3 fantastische springkastelen (ook om te
klimmen), een geweldige kinderdisco, kraampjes met lekkere hapjes en tapjes
en een heerlijke BBQ!! Niet te missen dus! Vergeet niet om tijdig in te schrijven voor de
BBQ (uiterlijk donderdag 4 mei)! Alle praktische info werd al meegegeven en doorgemaild.
Jullie komen toch ook?

6. Schoolfotograaf
Woensdag 17 mei komt de schoolfotograaf langs voor
worden nadien (vrijblijvend) te koop aangeboden.

klasfoto’s! De foto’s
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7. Individuele ouderavond L1 t/m L5
Het einde van het schooljaar komt in zicht … Zit u nog met vragen? Heeft u nog
bedenkingen naar volgend schooljaar toe? Dan kan u hiervoor terecht tijdens
het eerstvolgende (en meteen ook allerlaatste) oudercontact op
donderdag 18 mei.

8. Medisch schooltoezicht K2 (deel 1)
Vrijdag 19 mei worden de kleuters (eerste helft van de klas) van K2 met de bus opgehaald
om een bezoekje te brengen aan de dokter van het

medisch schooltoezicht

in Antwerpen. Meten, wegen, gehoor, zicht, …. Het
komt allemaal aan bod. Op donderdag 1 juni gaat de tweede
helft van de klas naar Antwerpen. De vragenlijsten van het
CLB worden nog met de kinderen meegegeven.

9. MST K1
Donderdag 23 mei komt de schooldokter voor een deelonderzoek (wegen, meten,
gehoor en zicht) op school voor de kleuters van K1.

10. Logeren op school K2/K3

Joepie!!! Het is bijna zover voor onze kleuters van K2 en K3! Op dinsdag 23 mei slaan
ze hun tenten weer op (in de eetzaal) voor een reuzegezellige logeerpartij op
school! Lekker samen spelen, eten, verhaaltjes voor het slapengaan… een

logeerfeest om echt naar uit te kijken en vooral niet te missen!
Woensdag 24 mei gaan ze dan moe (maar helemaal ‘heppie’) terug naar huis!
Alle praktische info volgt nog via de kinderen!
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11. Eerste Communie

Merlijn, Leon,
Sasha, Emma, Noa, Maxime en Lucas. Dan doen zij
Donderdag 25 mei is wel een héél speciale dag voor

hun eerste communie in de kerk van St. Jozef (om 11.00) samen met alle
communicantjes van de parochie van Heide. Alvast dikke proficiat aan alle
kinderen en hun ouders!

12. Hemelvaartweekend
Noteer ook dat donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei

vrije dagen zijn ter

gelegenheid van O.H. Hemelvaart! Alweer een verlengd weekend ☺ Geniet ervan!

13. Nieuwe instappers K0

Voor

Josse, Jacques, Daan, Anna en Maxime komt de

grote dag dichterbij! Juf Daphne en 18 vrolijke peuters
zullen hun met veel plezier verwelkomen op maandag
29 mei! We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen bij
ons op school!

14. Theater L1/L2

Miss Wifi en Koebrev experimenteren! Dinsdag 30 mei duiken de
leerlingen van L1 en L2 het laboratorium in van Miss Wifi, de directrice van
een instituut waar wetenschappelijke experimenten worden uitgevoerd! Alle
elementen komen aan bod … aarde, water, vuur en lucht! Er worden
plannen opgevat om naar de maan te reizen en er duurzaam te wonen? Maar kan
dat? Assistent Koebrev zoekt het mee uit … De voorstelling gaat door in theater
Hemelhoeve in Brasschaat. Kostprijs: 3 euro per kind (schoolrekening). Alle
praktische info (vervoer e.d.) volgt nog via de klasjuffen.
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15. Agenda mei 2017

Ma 01

Feest van de arbeid –
parkcross

Di 02
Wo 03

lokale verlofdag –

VRIJAF

VRIJAF
pedagogische studiedag – VRIJAF
minitennis L3, L4, L5 (zie vorig schoolkrantje)

Vr

05

Di 09
Wo 10
Za
Zo

13
14

Wo 17
Do 18
Vr 19
Di

23

Woe 24
Do 25
Vr

26

Di 30
Wo 31

zwemmen
reünie L6
op reis in je gemeente L3
zwemmen K2
buitenpretjes

TUINFEEST
moederdag

fotograaf
ind. ouderavond L1 t/m L5
MST K2 Antwerpen (deel 1)
zwemmen
MST K1 (op school)
logeren KS
logeren KS

eerste communie
O.H. Hemelvaart – VRIJAF
VRIJAF
theater L1/L2
zwemmen K2

