MAANDKALENDER: APRIL 2018
MERKSEM
Denk eraan… Woensdag FRUITdag op school!
Ma. 01.04: Voorstelling voor 5AB in het Cultureel Centrum van Merksem
Di.
02.04: Zwemmen 1ABC, 3AB en 6C
Voorstelling voor 2AB in Academie van Merksem
Individuele ouderavond voor alle kleuterklassen
Wo. 03.04: Pedagogische studiedag – GEEN school
Do. 04.04: Gezond ontbijt voor 6A
Vr.
05.04: Plantijndag voor 4AB
Za.
06.04: Begin van de paasvakantie
Zo.
14.04: Familieviering Palmzondag in H.Hartkerk om 10 uur
Za.
20.04: Paaswake om 18 uur in de H.Hartkerk
Zo.
21.04: Pasen
Ma. 22.04: Paasmaandag – GEEN school
Di.
23.04: Zwemmen voor 1ABC, 3AB en 5AB
Voorstelling in Het Paleis voor 5DE
Wo. 24.04: Zwemmen voor 7KM
Medisch schooltoezicht voor 5KM
Do. 25.04: Sportdag voor heel de lagere school
Vr.
26.04: Bezoek aan ’t Groenhof voor 4AB
Muzische voorstelling voor 2AB
Za.
27.04: Bijeenkomst 1ste communicanten om 9.30 uur H.Hartkerk
Ma. 29.04: Individuele ouderavond voor lagere school
Di.
30.04: Zwemmen 1ABC, 3AB en 6B
Wo. 01.05: Dag van de arbeid – GEEN school
DEUZELD
Denk eraan… Woensdag FRUITdag op school!
Ma. 01.04: Zwemmen voor 1DE en 2DE
Bezoek aan St.-Jozef voor 6DE
Di.
02.04: Marialei naar de bib
Bibspel voor 5E (VM)
Wo. 03.04: Pedagogische studiedag – GEEN school
Do. 04.04: Zwemmen 5-jarige kleuters Marialei
AvDstraat naar de bib
Vr.
05.04: Medisch schooltoezicht voor 7KS
Za.
06.04: Begin van de paasvakantie
Zo.
14.04: Familieviering Palmzondag in H.Hartkerk om 10 uur
Za.
20.04: Paaswake om 18 uur in de H.Hartkerk
Zo.
21.04: Pasen
Ma. 22.04: Paasmaandag – GEEN school
Do. 25.04: Sportdag voor heel de lagere school
Vr.
26.04: Bibspel voor 5D
Bezoek aan Red Starmuseum in Antwerpen voor 6DE
Za.
27.04: Bijeenkomst 1ste communicanten om 9.30 uur H.Hartkerk
Ma. 29.04: Zwemmen voor 1DE en 2DE
Wo. 01.05: Dag van de arbeid – GEEN school

Geachte ouders,
We staan voor een korte maand april. De paasvakantie valt er dit schooljaar
middenin. Toch zijn er heel wat activiteiten gepland zoals jullie kunnen zien
op deze maandkalender.
In de eerste plaats willen wij iedereen van harte danken voor de steun die we
mochten ondervinden bij de organisatie van ons leerkrachtentoneel. Meer
dan 900 toeschouwers kwamen naar één van de vier voorstellingen kijken.
Negentien leerkrachten gaven op het podium het beste van zichzelf en alle
andere collega’s hielpen een handje achter de schermen. Het was een mooi
staaltje van samenwerking van heel het Sint-Eduardusteam!
Daarnaast willen wij jullie ook danken voor de steun bij de verkoop van
wafeltjes, paaseitjes en kaasbollen. Vrijdag 5 april wordt alles mee naar huis
gegeven. We bezorgen u nog een brief hierover!
En tot slot bedankt voor de hulp bij de sponsorloop van vorige woensdag. Alle
kinderen werden eerst goed geïnformeerd over het project dat we willen
steunen en daarna hebben ze echt hun best gedaan om zoveel mogelijk
toertjes te lopen in het park of op de speelplaats. De centjes zijn volop aan het
binnenkomen en zullen zo vlug mogelijk aan het project bezorgd worden.
Het was misschien allemaal wel wat veel of wat snel achter elkaar. Onze
verontschuldigingen daarvoor. Volgend jaar zullen we dat beter aanpakken!
Tot slot maken we van deze maandkalender gebruik om vijf aandachtspuntjes
ter opfrissing mee te geven voor een goed verloop van de laatste maanden
van dit schooljaar!
• Kom op tijd naar school ! Vóór 8.30 uur binnen zijn!
• Dagelijks postbodekaftje en/of agenda nakijken!
• Afwezigheden melden en afwezigheidsbriefjes tijdig bezorgen!
• Verzorgde schoolkledij zonder modesnufjes! (bvb geen gescheurde
broeken)
• Voor de veiligheid (en hygiëne): Steeds kousen of sokken in sandalen!
Denk er ook aan om de schouders van de kinderen voldoende te
beschermen tegen de zon. Topjes met spaghetti-bandjes zijn niet
toegelaten! Uw kinderen bij zonnig weer ’s morgens insmeren!
Belangrijke data :
Voor Merksem : Zaterdag 4 mei ‘Wirreward-schoolfeest’
Voor Deuzeld speelplaats Marialei: Zaterdag 11 mei Doededeuzeldag
Voor Deuzeld speelplaats AvDstraat: Zondag 16 juni Deuzeldjogging
Met vriendelijke groeten,
P.Bellens,
Algemeen directeur

E.Van den Hout,
Pedagogisch directeur

