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NIEUWSBRIEF
Uitnodiging wandeling & gezellig samenzijn
Aanstaande zaterdag is er de wandeling en het gezellig samenzijn ter
vervanging van het klassieke schoolfeest. We ontvangen jullie graag op
de speelplaats van de lagere school waar u alle informatie krijgt en de
route van de wandeling.
Op het einde van de wandeling krijgen alle kinderen van de ouderraad
een verrassing (tegen inlevering van de jeton die bij de start meegegeven
wordt). Tevens is er de mogelijkheid te genieten van een hapje en een
drankje op de speelplaats van de lagere school terwijl de kinderen zich
uitleven op het springkasteel.

Schoolreizen 3 juni
Op vrijdag 3 juni gaan we op schoolreis. De kleuters gaan ravotten bij “Juffertje in
‘t groen”, de lagere school gaat naar de Efteling.
Praktische informatie kreeg u reeds via e-mail.
EXTRA ivm de schoolreis naar de Efteling.
In de vorige nieuwsbrief werd aangegeven dat iedereen in het bezit moet zijn van
een geldige Kids-ID. Gelieve deze op maandag 30 mei mee te geven zodat we
zeker zijn dat we alle ID hebben. Op maandag 6 juni, na de schoolreis, zal de
juf/meester de ID terug meegeven.

Ouderavond eind juni
Op het einde van het schooljaar wordt de ouders de kans geboden de leer– en
ontwikkelingsvorderingen van uw kind te bespreken.
Praktisch
- via smartschool ontvangt u binnenkort een link om een afspraak te maken;
- gescheiden ouders overleggen over het moment en komen samen naar
dezelfde afspraak;
- gelieve uw tijdsblok te respecteren zodat alles vlot kan verlopen.
Data
- kleuterschool in de week van 13 juni
- lagere school 27 en 29 juni
Voor het 6de leerjaar was er reeds een ouderavond in april, in functie van de
BASO fiche. Voor hen is er de proclamatie op dinsdag 28 juni (op uitnodiging)

Katersberg goes Tapas
Tapas & apéro take-away op zaterdag 18 juni
Na het succes van vorig jaar zorgen de ouderraad en het schoolteam opnieuw
voor een zomerse moment bij u thuis. Er wordt u weer de mogelijkheid geboden
thuis en gezellig moment te organiseren met een heerlijke verse tapasschotel.
De schotels worden op bestelling klaargemaakt met verse producten. Daarnaast
is er ook de mogelijkheid het feest compleet te maken met een selectie aan
Spaanse wijnen en cava. De kinderen kunnen mee genieten met Kidibul.
Bestellen kan tot vrijdag 10 juni
- op www.ouderraadkatersberg.be
- via het bestelformulier dat meegegeven werd
Extra: alle winst uit activiteiten, georganiseerd door de ouderraad en de school,
vloeit steeds terug naar de kinderen. In de volgende nieuwsbrief zullen we eens
een overzicht opnemen zodat ook u als ouders weet waar dit aan besteed wordt.

Gheelamania…
succes gewenst
Wij wensen alle leerlingen (& ouders)
die meewerken aan Gheelamania
veel succes !

