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NIEUWSBRIEF mei 2022 
 

  
 Graag uw aandacht voor… 

 

 
 

Proficiat aan alle kinderen voor hun inspanningen tijdens de vastenperiode: 
enerzijds voor de verstervingen die zij deden door deel te nemen aan het sober 

maal en anderzijds voor de bedragen die werden verzameld via het muntenhuisje 
en de rommelmarkt. Het totale bedrag van de actie bedraagt € 1478,06 en 
wordt geschonken aan ‘Sunshine4Kids’  

Hartelijk dank voor jullie medewerking! 
 

*** 
 

Op 21 mei heeft ons schoolfeest ‘Klimaat-je mee?’ plaats. Jullie kind kreeg 

reeds een briefje mee naar huis om zijn/haar aanwezigheid te bevestigen. 
Binnenkort kan ook u online inschrijven. 

 
-  De parking wordt voor dit evenement volledig afgesloten met 

werfhekkens omwille van de veiligheid van de kinderen. De opbrengst van 

dit feest gaat integraal naar de klaswerking. Een aantal mensen 
sponsorden reeds ons schoolfeest. Deze mensen mogen op de 

werfhekkens een spandoek met reclame hangen. Indien ook jij een 
steentje wil bijdragen, kan je een spandoek hangen met reclame. Er zijn 
twee maten en dus twee prijzen: 

- € 100 voor een reclamespandoek de grootte van een volledig 
werfhekken 

- € 50  voor een reclamespandoek de grootte van een half werfhekken 
 
Als je interesse hebt, neem dan contact op via directie@leernest.be. Wij brengen 

je dan op de hoogte wanneer je best je spandoek kan komen ophangen. 
Alvast bedankt voor jullie steun en medewerking! 

 

*** 
 

Af en toe hebben we een tekort aan vrijwilligers die zich kunnen inzetten over 
de middag om in de eetzaal te helpen of om toezicht te doen bij de kleuters. 
Daarvoor willen we graag een reservelijst opstellen zodat we, in geval van nood, 

iemand kunnen opbellen om bij te springen. We zijn dus op zoek naar een aantal 
(groot)ouders die in nood over de middag een uurtje kunnen bijspringen bij de 

kleuters of eetzaal. Indien u bereid bent om ons te helpen, gelieve contact op te 
nemen met directie@leernest.be.  
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De opvangmedewerkers vragen om de afspraak betreffende het afhalen van 

de kinderen even in herinnering te brengen en door te geven aan de 
grootouders of andere personen die je kind komt ophalen: 

De “vlag” die voor het keukenraam wordt opgehangen geeft aan waar je de 
kinderen afhaalt.  

  => de kinderen zijn buiten; u haalt de kinderen via het groot  hekken af 

 

=> de kinderen zijn binnen; je belt aan aan de voordeur 
 

 
 

 
 

 
Welke activiteiten staan er op onze agenda? 

 

 

 
Datum 

 

 
Activiteit 

 
Voor wie? 

 

Van maandag 2 mei t/m 
woensdag 4  mei 

 

Boerderijklas 

 

2de leerjaar 

 
Vrijdag 6 mei 

 

 

 
Mariatocht 

 
        3de leerjaar 

 Mama-verwendag 
  

3de kleuterklas 
 

Vormselcatechese 
 

vormelingen 

             Zaterdag 7 mei 
 

Eerste communie 

(9.00) 

 
communicantjes 

 

Maandag 9 mei 
 

 

Boerderijdag 

 

2de kleuterklas 

 

 

Bezoek Leietheater 

. 

6de leerjaar 

Dinsdag 10 mei  
Zwemmen 2de, 3de, 5de en 6de 

leerjaar 

Donderdag 12 mei 

 

Grootouderfeest  

 

Grootouders van het 
4de, 5de en 6de 

leerjaar 

Picknick meebrengen, 
geen warme 

maaltijden! 

alle kinderen van de 
school! 

 

Vrijdag 13 mei 
 

 

 

Vormselcatechese  

 

vormelingen 



 

 

Vrijdag 20 mei Rapport lagere school 

 

Zaterdag 21 mei 
 

 

Schoolfeest 
 ‘Klimaat-je mee?’ 

 

iedereen welkom! 

Dinsdag 24 mei  
 

Zwemmen 1ste, 2de, 4de en 5de 
leerjaar 

 
Donderdag 26 mei 

 
 

 
Vormselviering 

(18.00) 

 
vormelingen 

 
Vrijaf 

(Hemelvaart) 
 

      voor iedereen 

 
Vrijdag 27 mei 

 
Vrijaf 

(Brugdag) 

 

      voor iedereen 
 

Maandag 30 mei 
 

          Sportdag 

 

lagere school 

Dinsdag 31 mei 
 

          Sportdag 

 

kleuterschool 

 


