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Feest van de Arbeid
Wij hebben een dag vrij.
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BIB:3B-4C

Bezoek aan de burgemeester: 6de

BIB:2A-2B-4A-4B

3K1-1A-1B--3A-3B--4B
Brussel: 6de leerjaar
1C –4A vertrekt naar Radeske
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1A –4C vertrekt naar Radeske
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1B –4B vertrekt naar Radeske
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Schoolreis KS
Middelheim: 6de leerjaar
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BIB:3C-3A
3K2-1A-1B-1C-3C-4C-5A-5B
Compostela: 6A
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Sportdag 1ste-2de leerjaar
Personeelsvergadering
Oudercomité: 20u

GEEN STUDIE , GEEN RIJEN
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BIB:3B-4C
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BIB:2A-2B-4A-4B

Doe-dag: 3de KK - 1ste lj: NM
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Bezoek Zoo: 1 ste leerjaar

3K3-1A-1B-1C-3A-3B-4A-4B
Brood bakken Rivierenhof: 3C
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BIB:3C-3A

3K1-1A-1B-1C-3C-4C-5A-5B
Brood bakken Rivierenhof: 3A

Doe-boerderij Rivierenhof: 2A

APB
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Hemelvaartsdag

Brugdag

Doe-boerderij Rivierenhof: 2B

Wij hebben een dag vrij.
1e communie Sint- Jakob om 11u.

Brood bakken Rivierenhof: 3B

Wij hebben een dag vrij.

EEN WOORDJE UITLEG

Feest in mei!
4 mei: Feest vrijzinnige jeugd
5 mei: Lentefeest
18 mei: Schoolfeest: zie uitnodiging

’ t Radeske
De leerlingen van het 1ste en het 4de leerjaar
gaan in de week van 6 mei 2 dagen naar ’t
Radeske.
Maandag en dinsdag gaan de leerlingen van
1C en 4A, dinsdag en woensdag gaan de
leerlingen van 1A en 4C, donderdag en
vrijdag gaan de leerlingen van 1B en 4B.
De leerlingen leren elkaar op een andere
manier kennen en beleven 2 onvergetelijke
dagen vol plezier.

Verloren voorwerpen
30 mei: Eerste communie in Sint-Jakob
(leerlingen tweede leerjaar, die zijn
ingeschreven)

We hebben heel veel verloren voorwerpen
zoals sjaals, mutsen, handschoenen die
blijven liggen. Gelieve eens te komen kijken
of er niets tussen ligt van jullie kinderen.

2 juni: Vormsel in Sint-Jakob (leerlingen
zesde leerjaar, die zijn ingeschreven)

www.deklinker-borsbeek.be

Keuze levensbeschouwelijke
vakken
Kinderen van de derde kleuterklas krijgen op
het einde van het schooljaar een papier mee
om de keuze aan te duiden.
Leerlingen die in de loop van de lagere school
van keuze willen veranderen, vragen in juni
een nieuw keuzeformulier en geven dit terug
af op het bureel voor 30 juni. In september
kan er nier meer veranderd worden voor het
schooljaar 2019-2020.

Daguitstap 3de leerjaar
Op maandag 20/5 (3C), vrijdag 24/5 (3B),
maandag 27/5 (3A), gaat het 3de leerjaar op
daguitstap: Maak je eigen brood
(Kinderboerderij Rivierenhof).
We gaan te voet heen en komen met de auto
terug. Hiervoor doen we graag beroep op
vijwillige (groot)ouders. Briefje hiervoor volgt
later!

