Deze keer in de kijker: een project van Kato (L4) omtrent het klimaat
 De dialoog van 4 april gaat niet door.
 Wil je weten wat er besproken wordt op de oudercomités? De verslagen hiervan zijn terug te vinden op
de website van de school: www.sintalbertschool.com
 Op onze website kan je ook de foto’s van ons schoolfeest vinden. Neem zeker eens een kijkje!
 Net als de vorige jaren kan je onze belevenissen op de openluchtklassen volgen via onze blog:
https://klasblogstalbert.wordpress.com/category/openluchtklassen/
Wij proberen elke avond iets te posten.
 Op zaterdag 4/5 vindt onze klusjesdag plaats. Interesse, vragen over? Contacteer gerust Eddie
Janssens (eddiejanssens@sint-albertschool.be).
 Dank u wel voor de goede verkoop van de wafels, truffels en paaseitjes!
De school zal er tablets mee kunnen aanschaffen, bedankt!

SOLIBERT zoekt LOGO

G-BEUREN

Wij zouden heel graag ons nieuw

OP zaterdag 22 juni vindt het

opgericht solidariteitsfonds Solibert
van een passend logo voorzien. Onze
school is momenteel op zoek naar

G-beuren van Sint-Goedele plaats.
Een unieke dag voor heel het gezin
met een waaier aan verrassende

iemand met grafische talenten om
dat voor ons te ontwerpen. Bent u
zo iemand of kent u iemand die dit

activiteiten zoals musea, een
boottocht, een rit met de segway en

zou kunnen? Laat de creativiteit de
vrije loop en stuur ons uw ontwerp.
Alvast veel dank aan iedereen die
het wil proberen.

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam

een bezoek aan het Atomium.
Meer info op www.sint-goedele.be
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15u30-18u00:
13u30-15u30: vrije Fruit op school:
L4-L5-L6:
oudercontacten
spreekuren
ouders L2
zwemevenement
directie
L5+L6: 8u30L1-L2-L3-L4:
9u30: openklas
13u30-15u00:
Bibliotheek
K3: 10u30-12u00:
Bronks
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15u30-18u00:
oudercontacten
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Beste ouders en naasten,
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Graag start ik Krantje61 met een prachtig gedicht van Paul Bogaert (Ganshoren) …

PAASVAKANTIE PAASVAKANTIE PAASVAKANTIE

Dek me toe (Uit: Welcome hygiëne, 1996)
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PAASVAKANTIE PAASVAKANTIE PAASVAKANTIE

Zeg me dat het tijd is, zeg me dat ik moe ben, geef niet toe aan verzet,
geef me een washand, de beer die ik ken, wijs me mijn bed, dek me toe,
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L3-L4-L5-L6:
L3-L4-L5-L6:
L3-L4-L5-L6:
L3-L4-L5-L6:
PAASMAANDAG Openluchtklassen: Openluchtklassen: Openluchtklassen: Openluchtklassen:
=
De Hoge Rielen
De Hoge Rielen De Hoge Rielen De Hoge Rielen
GEEN SCHOOL
Fruit op school:
L1+L2:
ouders L1
10u25-12u00:
zwemmen
K1: 12u30-15u00:
Muse atelier
K2: 13u30-15u00:
Bibliotheek
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L1: 16u0018u00: ouder
werkmoment
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Fruit op school: L4: 13u30-14u20:
DAG VAN DE
ouders K3
Openklas
ARBEID
=
GEEN SCHOOL K1: 12u30-15u00:
L4+L5+L6:
Muse atelier
10u25-12u00:
zwemmen

Als de activiteiten in het vet staan, dan zijn de ouders welkom in de klas of op school.

ruik naar zeep, vertel mij hoe prinsessen slapen als bij wonder
en verdwijn maar, ga niet te ver, stop mij onder, dek mij toe,

laat mij alleen, strooi in mijn ogen geen zand, breng geen lied ten gehore,
verzoen mij niet met de nacht, doe wat ik doe, dek me toe.
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…. om vervolgens mijn zwangerschap aan jullie aan te kondigen! Ik verwacht mijn eerste kindje halverwege september.

Verheugde groeten,
Sarah Vande Walle

