Project 'Heldenhout' (L5)

WelkomTerugFeest!

De leerlingen van L5 werkten in de klas rond het thema Helden. Samen met
schrijver Pieter schreven ze prachtige teksten. En samen met theatermaaksters
Inne en Silke hebben ze deze teksten prachtig en zelfzeker in een
theatervoorstelling gegoten. Ze brachten dit op 31 maart in de zalen van Ultima
Vez. Wat zijn we fier op deze helden!

We zijn blij dat we jullie eindelijk terug mogen verwelkomen
op onze school, wat hebben we jullie gemist!

Het Albertteam wil jullie uitnodigen op
19 april om 8u30 op onze speelplaats om
samen wat bij te praten.

Iedereen is van harte welkom!

Speelplaats
Na de paasvakantie starten we met een nieuwe regeling tijdens de
middagspeeltijd.

Postkaartjes

Deze regeling moet zorgen voor:

 meer bewegingsruimte
 meer veiligheid
 meer sport en spel
 meer rust

Onze kinderen zijn de afgelopen
weken druk in de weer geweest
met het maken van hun
zelfontworpen postkaartjes.
Deze kaartjes kunnen ook op ons
“WelkomTerugFeest” nog
worden bewonderd
EN aangekocht.
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april 2022

K0: 9u20-10u00:
wenmoment
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L3+L4:
10u30-12u00:
zwemmen

Beste ouder(s)

L1+L2:
12u00-15u00:
sportdag

April wordt een korte schoolmaand. We genieten met z’n allen van een
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(hopelijk) zonovergoten paasvakantie en de nieuwe lente zonder al te veel
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coronamaatregelen.
Na de vakantie plannen we opnieuw oudercontacten in de week van 25 april. We
hopen iedereen op school te kunnen ontvangen zodat we elkaar nog eens

11

12

13

14

15

16

17

kunnen spreken/ontmoeten en over jouw kind(eren) kunnen praten.
Het paasrapport wordt pas na de vakantie meegegeven.
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PAASMAANDAG
=
GEEN SCHOOL
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8u30-9u20:
8u30-10u00:
L4: 12u30-13u30:
WELKOM TERUG Brusseleir met
Jiujitsu
FEEST!
Marthe
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mooie postkaartjes, ontworpen door de kinderen.
Jullie zijn vanaf de week na de paasvakantie opnieuw welkom om jullie kind op
te halen na school op de speelplaats.
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8u30-10u00:
L4: 12u30-13u30:
Brusseleir met
Jiujitsu
Marthe
L6: 8u30-15u00:
Mus-E project

VET = ouders welkom
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We gaan profiteren van het feit dat onze schoolpoort weer open gaat en
plannen in mei opnieuw een café Albert. Dan drinken we samen een kopje

oudercontacten
L2:
12u30-13u30:
Jiujitsu

onze speelplaats om een babbel te doen met iedereen. We vieren het feit dat
jullie terug (meer dan) welkom zijn op ons schooltje! We verkopen ook onze

L1+L2:
10u30-12u00:
zwemmen

L2:
12u30-13u30:
Jiujitsu
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Op 19 april plannen we een "WelkomTerugFeest”. Die dag zijn jullie welkom op

koffie of thee terwijl we bijpraten over vanalles en nog wat. Welkom op 11 mei!
L1+L2:
10u30-12u00:
zwemmen
L6: 8u30-15u00:
Mus-E project

Een Zalig Pasen gewenst voor iedereen en aan de moslims veel geluk met het
vasten en een goede Ramadan!
Eva

