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Beste ouders,

29 april 2022

Zondag is het 1 mei. Er wachten nog maar 2 maanden tot de
grote vakantie. Het worden 2 drukke, maar enorm leuke
maanden, waar nog heel veel toffe activiteiten gepland staan.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
Wist je dat we na de paasvakantie weer 3 nieuwe leerlingen
mochten verwelkomen ? Said kreeg een plaatsje in de klas van juf
Carla, Moustafa zit in de klas bij juf Nancy en de klas van juf Ann
verwelkomde Michka. Dat brengt ons totaal aantal leerlingen op
127.
Op 14 mei is er in De Sprong groot feest. Om 9u doen Nathan
Maes, Jelle Bostoen en Loyd Tanghe hun eerste communie. Om
10u30 is er vormsel voor Anouk Depauw, Eliano Verdonckt, Emma
De Smeyter, Anouk Adyns, Hailey Mollin, Néréa Nottebaere, Lieze
Demeulenaere, Pawel Nieborak, Milan Alliet, Andy Derycke, Jolien
Van Droogenbroeck en Hayley Vansteene.
We wensen hen nu al een hele grote proficiat toe !
De week daarna is het schoolfeest. Na 2 jaar uitstel wordt het zeer
zeker een spetterend feest. Alles staat in het thema van "The
Masked Singer". De leerlingen zullen verschillende spelletjes
kunnen spelen, we proberen de masked singers te ontmaskeren,
er is koffie & taart, drank en frietjes. Het wordt zeer zeker een
onvergetelijk feest ! We hopen op een grote opkomst.

SECRETARESSEDAG
Ook in De Sprong vierden we
vorige
week
donderdag
secretaressedag. Juf Annick en
juf
Katrien
werden
in
de
bloemetjes gezet voor het vele
werk dat ze voor ons verzetten.
We wilden hen dan ook oprecht
bedanken voor hun inzet. Merci
dames !

LEON DE KAMELEON
Gisteren speelden de kinderen van de klas van juf Mieke, juf Hilde
en juf Carine het spel van Leon De Kameleon. Door dit spel te
spelen leren de kinderen beter met elkaar omgaan. We proberen op
die manier hen te laten ervaren wat goed en niet goed is en zo hun
sociale vaardigheden te verbeteren.
Zo te zien vonden ze dit heel erg fijn.

