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april 2019

Op maandag 1 april 2019, en dit is GEEN
aprilgrap, gaat de eerste graad, samen met het
vierde leerjaar, naar het toneel in de
cultuurfabriek. Daar krijgen de kinderen het
stuk ‘Miss wifi en Koebrev experiment’
voorgeschoteld om 10u30. Vertrek op school
om 10u. De lln gaan met de bus.

Zwemmen:
5 april 2019
Kleuterturnen:
26 april 2019

Op woensdag 3 april 2019 zijn
nieuwe peuters, kleuters en
lagere schoolkinderen welkom
om met onze school kennis te
maken. Dit van 8u40 tot 10u20

Op donderdag 4 april 2019 gaat onze jaarlijkse
vastendag door. Om 9 u. gaat de vastenviering
door in de kerk. ’s Middags is er een sober maal
voorzien in de eetzaal. In de namiddag
organiseren we samen met de kinderen een
‘koffiestop t.v.v. Broederlijk delen op school.
Verdere info volgt per brief…
Het oudercomité organiseert:
Paasontbijt in de Scheve Scheure in
Sijsele.

Vanaf zaterdag 6 april 2019
start de Paasvakantie tot en
met Paasmaandag 22 april
2019. We verwachten jullie
allemaal terug op school op
dinsdag 23 april!

Wanneer? Zondag 7 april 2019 vanaf
9u.

Prettige Paasvakantie!

Op zaterdag 27 april 2019
gaat het tweejaarlijks
Lenteconcert door in de
kerk. Allen van harte
welkom! Meer info volgt!

Vrijdag 26 april 2019 in Sint-Rita: VEMOElesdag voor het 6de lj. in voorbereiding van het
Grote Fietsexamen. De politie komt er les
geven. In de voormiddag zijn er theorielessen.
In de namiddag gaan de praktijklessen door. De
fietsen worden gecontroleerd bij vertrek, helm
én fluo zijn verplicht!

Op vrijdag 26 april
2019 dompelen we de
leerlingen van het lager
onder in het leven van
de Middeleeuwen. We
ontdekken de gebruiken
en het leven van de
mensen uit die tijd. We
gaan daarvoor op
uitstap naar Middelburg
in de namiddag.
Hopelijk is het zonnetje
ons dan gunstig gezind.

VBS Lapscheure – www.vbslapscheure.be

