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ALGEMEEN 
 

 

 Verlofdagen april 

- Paasvakantie:  ma. 3 april 2017 t.e.m. vr. 14 april 2017 

- Paasmaandag:  ma. 17 april 2017 

 

 Nieuws uit de oudervereniging: Wafeltjesverkoop 

De wafelverkoop dit schooljaar was weer een groot succes!   
De top 3 verkopers: 

1) Amy Van herrewegen (KB) en Silvy Van Winkel (3e lj) met 60 dozen  

2) Dorien Terryn (6e lj) en Kobe Vanherle (6e lj) met 26 dozen 

3) Lennert van der Heyden (6e lj.) met 23 dozen 

Deze topverkopers worden beloond met een cadeaubon van Dreamland. 
 
Er staan nog enkele dozen in onze berging, indien u er graag nog aankoopt, kan u terecht op 
het secretariaat van onze school. 
 

 Soep 

Na de paasvakantie stopt de bedeling van soep voor dit schooljaar.  Indien u nog 

soepbonnetjes over heeft, mag u deze volgend schooljaar gewoon verder blijven gebruiken. 

Vijfjarige kleuters en leerlingen van het 6e leerjaar die geen jongere broer(s) of zus(sen) op 

school hebben waar ze hun soepbonnetjes aan kunnen doorgeven, kunnen deze bonnetjes 

na de paasvakantie komen afgeven op het secretariaat.  Wij betalen deze dan terug aan 0,57 

euro/oranje soepbon en 0,85 euro/groene soepbon. 

 

 SCHOOLFOTOGRAAF 

Op ma. 24 april 2017 komt de schoolfotograaf langs op onze school om klasfoto’s, 

individuele foto’s en familiefoto’s te maken van onze kleuters en leerlingen. 

 

 Afwezigheden voor doktersbezoek 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid 

noodzakelijk voor een vlotte schoolloopbaan.  De begin- en einduren van de school dienen 

gerespecteerd te worden. 

Afwezigheden worden telefonisch, schriftelijk of per mail (secretariaat@tkompas.be) 

meegedeeld aan het secretariaat van de school, bij voorkeur voor de start van de schooldag. 

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school 

voor het einde van de schooldag verlaten.  Dit kan enkel na toestemming van de directeur. 
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NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 Instapmoment IK-klas 

- Op di. 18 april 2017, de eerste schooldag na de paasvakantie, kunnen kleutertjes geboren 

vóór of op 18 oktober 2014, instappen in het klasje van juf Liesbeth. 

                                                          

 Zwembeurten 

 

di. 25 april 2017 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 26 april 2017 IK + 3-jarigen 

 
De 5-jarige kleuters worden groot en kunnen het vanaf nu alleen. Ze worden begeleid 
door de juf en een extra ouder die vooraf wordt gevraagd.   
Ouders van deze kleuters die toch nog willen komen helpen kunnen aansluiten om 14.10 u. bij 
de 4-jarigen of woensdag om 10.10 u. bij de 3-jarigen of om 10.35 u. bij de instapklas. 
 
Zwembeurtwissel: 5-jarigen (kikkers) zullen gaan zwemmen om 13.40 u. en de 4-jarigen 
(vissen) zullen gaan zwemmen om 14.10 u..  
 

 Medisch onderzoek 

De 4-jarige kleuters gaan op medisch onderzoek naar het CLB Torenhof te Antwerpen. 
             Dit gebeurt in 2 groepen: 
                          Groep 1 (10 kleuters) op vr. 21 april 2017 
                          Groep 2 (10 kleuters) op ma. 15 mei 2017 
             U wordt op voorhand op de hoogte gebracht door de juf met welke groep uw kleuter mee  
             gaat. 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- do. 20 april 2017:  De leerlingen van het 6e leerjaar krijgen verkeersles over  

                                             de “Dode Hoek” door de politie van zone Bodukap. 

- do. 27 april 2017:  De leerlingen van het 6e leerjaar brengen een bezoek aan  

                                             de Kalmthoutse Heide. 

Kostprijs: 2 euro. 

- vr. 28 april 2017:  De leerlingen van het 1e en 2e leerjaar wonen de   

                                             toneelvoorstelling “De Daltons” bij in de Stadsschouwburg  

                                             van Mechelen. 

Kostprijs: 5 euro. 

 
                                       

 Sportactiviteiten 

- di. 18 april 2017:  De leerlingen van het 4e leerjaar nemen deel de SVS- 

                                              activiteit “Alles met de bal” in De Nekker te Mechelen. 

                                              Kostprijs: 3 euro 

- vr. 21 april 2017:   Alle leerlingen van de lagere school nemen deel aan de  

                                              zomersportdag die doorgaat op het Recreatiedomein “De  

                                              Schorre” te Boom. 

                                              Kostprijs: 5 euro                                                           

                                               

 Zwembeurten 

 

di. 18 april 2017 1e lj. + 2e lj. 

ma. 24 april 2017 4A + 4B + 6e lj. 

 



 

 

 

 Schoolreissparen 

Hierbij vindt u een tabel met het overzicht van het schoolreissparen 2016-2017. 

In de grijze vakken ziet u welke bedragen u al gespaard heeft. 

Voor de maanden april en mei, sparen we nog 2 euro en in de maand juni volgt de afrekening 

om het bedrag volledig te maken. 

 

De prijzen voor de schoolreizen zijn: 

 1e graad: De Kaasboerin    23,60 euro 

 2e graad: Grotten van Han   24,25 euro 

 3e graad: Hoge Venen + Pennenzakkenrock 18,50 euro 

 

 

Schoolreissparen 1e graad 2e graad 3e graad 

Oktober 2 euro 2 euro 2 euro 

November 2 euro 2 euro 2 euro 

December (door oudervereniging) 2 euro 2 euro 2 euro 

Januari 2 euro 2 euro 2 euro 

Februari 2 euro 2 euro 2 euro 

Maart 2 euro 2 euro 2 euro 

April 2 euro 2 euro 2 euro 

Mei 2 euro 2 euro 2 euro 

Juni (afrekening) 7,60 euro 8,25 euro 2,50 euro 

TOTAAL 23,60 euro 24,25 euro 18,50 euro 

 

 

 
 
 
 
 
Heidi Dils       Het schoolteam. 
directeur 
 
 

 


