
Maandkrant MEI 2021 

Activiteitenkalender 

Za 1 Dag van de arbeid 

M 3 Lokale verlofdag ! 

W 5 Turnen : L2-L3-L4 

Zo 9 Moederdag 

W 12 Turnen : L1-L5-L6 

Do 13 O.H. Hemelvaart : vrije dag 

Vr 14 Brugdag : vrije dag 

W 19 Turnen : L2-L3-L4 

Zo 23 Pinksteren 

M 24 Pinkstermaandag : vrije dag 

W 26 Turnen : L1-L5-L6 

 

 

Lokale verlofdag 

Maandag 3 mei is er een lokale verlofdag. Zo kan iedereen genieten van een 

lekker lang en hopelijk zonnig weekend ! 

Moederdag 

Op zondag 9 mei zetten we alle moeders in de bloemetjes. Dat verdienen ze 

dubbel en dik voor al hun werken, zorgen en liefde delen. 

 

 

 

 

Hemelvaart en Pinksteren 

Dit jaar zullen we geen eerste communie kunnen vieren op Hemelvaart. Ook dit 

feest is omwille van corona uitgesteld naar het najaar.  

Toch kunnen we genieten van een extra lang weekend : donderdag 13 mei en 

vrijdag 14 mei zijn dagen om te genieten van elkaar en samen leuke dingen te 

doen. Op zondag 23 en maandag 24 mei staat er nog zo’n verlengd weekend op 

ons te wachten ( Pinksteren ). Dan kunnen we dit nog eens overdoen. Hopelijk 

kunnen we beide weekends rekenen op de zon zodat we heerlijk buiten kunnen 

vertoeven. 



Schoolreizen 

Wanneer de corona-cijfers de goede kant uitgaan, durven we denken aan het 

inplannen van een schoolreis. Dit zal echter niet kunnen op de manier waarop we 

gewend zijn. De kinderen zullen per klasbubbel moeten gaan. Daarom dat we ook 

per fiets de verplaatsing maken en bijgevolg de directe schoolomgeving zullen 

verkennen. Goed fietsweer is dan ook noodzakelijk waardoor we u nog geen 

exacte datum kunnen doorgeven. We zijn bezig om dit uit te werken en hebben 

dit gepland einde mei – begin juni of soms ook einde juni. We willen dit nog even 

stil houden voor de kinderen maar wilden jullie dit toch al meedelen. Verdere 

info volgt via de facebookgroep van de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


