NIEUWSBRIEF MEI 2017
Meester Geert aan het woord
De opendeurdag is een spannend moment
voor ons. Komen er nieuwe leerlingen bij?
Is er interesse in ons project? We hopen
samen met jullie dat ook dit jaar weer vele
nieuwe kinderen de weg naar onze school
vinden.
Ja, ook op onze school wordt er ruzie
gemaakt. We maken er voor de kinderen
een leermoment van. Soms moeten wij
intensiever begeleiden. Soms duurt het
proces langer. We willen ons als school
graag blijven richten op dat proces. We
hopen dat de kinderen de tijd krijgen om
dankzij dit proces sterker te worden.

Nieuwe ouderraad
Tijdens de laatste vergadering van de
ouderraad werd een nieuw bestuur gekozen.
We wensen voorzitster Linda Mattheeusen te
bedanken voor haar jarenlange inzet.

NIEUWS
 Donderdag 25 mei om 11 uur zullen 16
kinderen hun eerste communie doen. De
viering zal doorgaan in de kerk van het
College. Dit is overigens de allerlaatste
keer dat de Essense scholen de eerste
communie organiseren. Daarna zal dit
gebeuren in de parochie.

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Rob Barrevoets
(papa van Frauke en Klaas)

Ondervoorzitter:

(papa van Lien en Marie)

Penningmeester:

Kristien Bruijns
(mama van Pieter en Marie)

 14 kinderen van onze school deden mee
aan de kangoeroewedstrijd (een wiskundewedstrijd met meerkeuzevragen). Tijn en
Stella (4A) behaalden zelfs de top-100 van
de provincie Antwerpen. In totaal deden
83 515 leerlingen mee aan deze wedstrijd.

De buitenspeeldag was
weer een groot succes!

Joris Van Mol

Secretaris:

Ilse Stessels
(mama van Phaedra)

Derde leerjaar in Antwerpen.

LIST. Nog steeds wordt er
drie keer per week samen
gelezen met de hele school!
Gezelschapsspelletjes spelen met de
grootouders in het vierde leerjaar

Kalender
Hieronder vindt u onze maandelijkse kalender, met daarop uitstappen, zwemregelingen en nog
extra informatie. Gelieve alles goed te noteren wat voor uw zoon/dochter van toepassing is.
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Vrijdag 16 juni is het PICKNICK op onze school. (11u – 14u)
Vorig jaar was dit een gigantisch succes, dus we hopen dit te
evenaren. Iedereen bracht wat lekkers mee voor ons buffet
(cake, pasta –of fruitsalades, worstenbroodjes, groentjes,…) en
we deelden alles met elkaar. Gezellig op een dekentje of een
meegebracht stoeltje gaf dit een ongelooflijke sfeer.

