NIEUWSBRIEF
April 2022
ALGEMEEN
•

Verlofdagen
- ma. 4 t.e.m. vr. 15 april 2022:
- ma. 18 april 2022:

Paasvakantie
Paasmaandag

•

Facultatieve verlofdagen schooljaar 2022-2023
- ma. 17 oktober 2022:
Duffel jaarmarkt
- vr. 26 mei 2023:
vrijdag voor pinksterweekend

•

Paasontbijt
Op vr. 1 april 2022 genieten alle klassen van de kleuter- en lagere school van een heerlijk
paasontbijt op school.

•

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt langs op onze school op ma. 25 april 2022 in de voormiddag.
De individuele foto’s zullen in staande houding genomen worden voor een lichte grijze
achtergrond. De foto’s van de kleuterschool zullen zittend op een trapje gebeuren met
dezelfde lichte grijze achtergrond. Gelieve uw zoon/dochter kleurige kledij aan te doen.

•

Buitenlesdag
Op do. 28 april 2022 is het buitenlesdag. Elke klas voorziet die dag minstens één les die
buiten zal doorgaan.

•

Bebat
Indien u thuis lege batterijen heeft liggen, mag u deze meegeven naar school. Voor elke
kilogram ingezamelde batterijen krijgt de school punten om leuk educatief materiaal aan te
kopen.

Gemeentelijke basisschool ‘t Kompas, Nieuwstraat 11 B, 2570 Duffel
tel. 015 31 25 80, fax 015 32 35 82, secretariaat@tkompas.be, www.tkompas.be

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL
•

Zwembeurten
di. 19 april 2022
wo. 20 april 2022

•

KB + KC
IK + KA

Medisch onderzoek KC
- Op di. 26 april 2022 is het medisch onderzoek voor de kleuters van KC dat doorgaat op
onze school.. Dit schooljaar gaan de onderzoeken door zonder ouders. Indien u als
ouder graag aanwezig bent bij het contactmoment van uw kindje, neemt u contact op met
de verpleegkundige van het CLB om een afspraak te maken,
elke.cautereels@provincieantwerpen.be of 03 241 05 00.

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL

•

•

Uitstappen
vr. 22 april 2022:

Zwembeurten
vr. 1 april 2022
di. 26 april 2022
vr. 29 april 2022

•

L3 + L4
L5 + L6
L3 + L4

Datum zeeklassen
-

•

De leerlingen van het 2e en 3e leerjaar gaan naar de
toneelvoorstelling ‘De vrouw die zich verslikte’ in Cinema
Plaza.
Kostprijs: 5 euro

Onze leerlingen van het 5e leerjaar gaan volgend schooljaar (in het 6e leerjaar) op
zeeklassen. Dit zal doorgaan tijdens de week van ma. 17 t.e.m. vr. 21 oktober 2022.
Het vertrek voor de zeeklassen valt op ma. 17 oktober 2022 (Duffel jaarmarkt)
Voor hen is dit dus geen facultatieve verlofdag!

Medisch onderzoek 6e leerjaar
- Op di. 19 april 2022 is het medisch onderzoek voor de tweede helft van het 6e leerjaar.
Het oorspronkelijke onderzoek dat gepland stond in december 2021 werd door het
inlassen van de vervroegde kerstvakantie verschoven naar april 2022. Dit onderzoek zal
doorgaan in het CLB Torenhof te Antwerpen.

Heidi Dils,
directeur

Het schoolteam,

Fijne paasvakantie!

