
       Nieuwsbrief april 2018 

                                                                                                                                   

Beste ouders, grootouders 

 

- In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat er een vacature uitgeschreven was voor een nieuwe  
   directeur in onze school. 
   De raad van bestuur van het Don Bosco Onderwijscentrum heeft beslist om mevrouw Van der  
   Auwera aan te stellen als directeur van de Basisschool Don Bosco De Puzzel vanaf 1 september  
   2018. 
 
- Na de paasvakantie zullen alle kinderen en hun juffen volop met de musical bezig zijn.  
   Iedereen wil er graag een geslaagd evenement van maken. De verkoop van de kaarten liep alvast  
   als een trein.  
    
- Eind april start weer de jaarlijkse actie ‘ Met belgerinkel naar school’. Mogen we jullie vragen om de  
  kinderen te stimuleren om hieraan mee te doen?  
 
- Op 14 april gaat  de ouderraad weer aan de slag voor onze groene speelplaats. 
   Wie zelf groene vingers heeft en een handje kan toesteken, mag contact opnemen met iemand van  
   de ouderraad. ( ouderraad@depuzzelhaacht.be ). 
 
- Verder  wordt er na de paasvakantie ’s middags  geen soep meer aangeboden.   
   
- Wat de nieuwbouw  betreft lopen de werken vlotjes. Er waren wel een aantal verletdagen  gezien   
  de late winterprik.  Het plan om na de herfstvakantie het nieuwe gebouw in gebruik te nemen, 
  blijft voorlopig haalbaar.  
 
- Mogen we nog een keer vragen om , na het wassen van de turnkledij , te kijken of overal de naam 
  van het kind  nog  in staat ? Ook in de turnpantoffeltjes – ook op het fluo hesje. Dat helpt ons om 
  de gevonden voorwerpen  aan de kinderen terug te bezorgen. 
 
- In de voormiddag eten we altijd fruit / nootjes  of een boterham. Sommige kinderen hebben geen  
  fruit,… bij,  waardoor ze geen tussendoortje kunnen eten tijdens de lange voormiddag.  
  We doen nogmaals een oproep om de drinkbeker met water te vullen. 
  Mogen we hier ook even op jullie medewerking rekenen ?      
 
- We sluiten af met een woordje van dank aan alle ouders die er mee voor zorgen dat onze leerlingen 
  veilig naar de sporthal kunnen wandelen of fietsen.  Dankjewel  voor deze inspanning !!   
     
 
   
Vriendelijke groeten en aan iedereen fijne paasdagen 
Het schoolteam 

mailto:ouderraad@depuzzelhaacht.be


 
                                                                     Kalender april 2018 
Zo 1 PASEN    
Ma 2 Start paasvakantie 
Di 3  
Wo 4  
Do 5  
Vrij 6  
Za 7  
Zo 8  
Ma 9  
Di 10  
Wo 11  
Do 12  
Vrij 13  
Za 14 Werkdag groene speelplaats start 09,30 uur 
Zo 15  
Ma 16 Instapdag kleuters – welkom nieuwe kleuters …. 

L3- L4 : Infomoment boerderijklassen om 19,00 uur 
Di 17 L6A- L6B : workshop bib VM 
Wo 18  
Do 19 Ouderraad om 20,00 uur 

Sint Adriaan: Hopsakee ( op school ): alle kleuters 
L5 – L6 : Afrika filmfestival  Den Breughel om 09,15 uur 

Vrij 20 L4 – L5 – L6 : Broodjes 
Zwemmen 

Za 21  
Zo 22 VORMSEL 
Ma 23 Kleuters centrum Hopsakee ( op school ): alle klassen 
Di 24 L4 – L5 – L6 : Sessie dode hoek in Den Dijk 

K2 en K3 ( ook Sint Adriaan ) : Rollebolle te Rotselaar VM 
Wo 25 Generale repetitie musical in Don Bosco : LS  - VM 
Do 26 Generale repetitie musical in Don Bosco : groep van vrijdag  VM 

                                                                           groep van zaterdag NM  
Sint Adriaan naar de bib 

Vrij 27 Generale repetitie musical  in Don Bosco: alle kleuters en groep vrijdag : VM                                                       
MUSICAL HET KLEURENPALEIS om 19,00 uur in Don Bosco Stationsstraat 

Za 28 MUSICAL HET KLEURENPALEIS om 14,00 uur In Don Bosco Stationsstraat 
Zo 29  
Ma 30 Vrije dag  
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