Dag lieve kinderen, (groot) ouders, sympathisanten, ...
Het einde van dit schooljaar is alweer een feit! De eerste vakantieplannen zijn gesmeed, tijd voor de laatste nieuwsbrief waarin we om
te starten iedereen een fijne en deugddoende vakantie toewensen!

(voor)lezen is leuk en maakt nieuwsgierig…

…en daarom organiseerden wij op vrijdag 22 april een heuse boekenbeurs op school. Kinderboekenwinkel Pardoes kwam met een mooi
assortiment nieuwe (kinder)boeken naar onze school. Het ideale moment om een (voor)leesboek te vinden, en zo bleek! Dankzij jullie
aankopen, mag de school voor 343 euro aan boeken kiezen voor de uitbreiding van onze schoolbib!

� We mochten weer feesten! �
Heerlijk weer en optredens van onze
kleuters waren slechts enkele ingrediënten
van een geslaagd schoolfeest!
Bedankt! Voor jullie massale aanwezigheid,
voor de verbruikte consumpties,.. Maar
zeker ook Bedankt aan al onze helpende
handen voor en achter de schermen!
Meer sfeerbeelden?  Check de schoolwebsite!
Foto's schoolfeest - Sancta Maria Breendonkstraat Willebroek (sanctamariawillebroek.be)

�

Dat verdient … een �
Op de laatste vergadering van de ouderraad van dit schooljaar, hebben we een
zeer bijzondere mama in de bloemetjes gezet. Samen met haar dochter Eva
zwaait Christel Vergauwen de lagere schoolperiode (voor een laatste keer) uit.
Christel is jarenlang lid van onze ouderraad en van onschatbare waarde voor
onze school geweest! Zo was zij zeer actief in de werkgroep kerstmarkt,
verzorgde ze steevast de communicatie met de pers en hielp daarnaast ook op
elke gelegenheid.
Alvast namens alle leden van de ouderraad een dikke dankjewel!

Van kleuter naar leerling…
En of onze 3de kleuterklassers klaar zijn voor het 1ste leerjaar!
Tijdens hun afstudeer-moment op woensdag 22 juni toonden ze aan hun mama’s
en papa’s wat ze al kunnen..
Bye bye kleutertijd, hello lagere school!

en van leerling naar scholier…
De leerlingen van het zesde leerjaar staan op het punt om de
lagere school in te ruilen voor de middelbare school wat vroeg
voor een klein feestje op dinsdag 28 juni.

Laat het nieuwe avontuur maar beginnen!!

Wordt verwacht…
Upgrade speelplaats!
Onder het mom ‘voor ieder wat wils’ zullen we ook in het komende
schooljaar stap voor stap verder blijven inzetten op het pimpen
van de speelplaats zodat al onze kleuters en leerlingen ten volle
kunnen genieten van hun buiten-speelmomenten!

ONLINE SHOPPEN tijdens de zomervakantie? Denk aan onze school! �
1. Surf naar: https: //trooper.be/smbrw of scan de QR-code
2. Zoek je favoriete webwinkel
3.Registreer jezelf (moet je enkel de eerste keer doen)
4. Shop naar hartenlust!

Deze nieuwsbrief kan je ook nalezen op de website van de school!
http://www.sanctamariawillebroek.be/br/
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