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Beste ouders
Volgende week vieren we het schoolfeest 2018. We zijn niet zeker van
mooi weer, maar wel van een schitterend schoolfeest waar onze
leerlingen naar uitkijken. Het optreden van onze kleuters en leerlingen
vormt het hoogtepunt van dit weekend. Naast een lekkere barbecue,
worden op zondag tal van sport- en spelactiviteiten georganiseerd op
vestiging Koevliet. Van harte welkom!!
Onze nieuwe zaal op de Cederlaan is bijna klaar. We hopen deze
binnen enkele weken in gebruik te nemen! Op vrijdagavond 15 juni 2018
openen we feestelijk deze nieuwe accomodatie.
Freddy Baeyens, directeur

Schoolfeest 2018

De opbouw van het schoolfeest 2018 is begonnen. Afgelopen woensdag bracht een ploeg leerkrachten en
ouders de sporthal in orde, zodat de eerste repetities van het optreden van het schoolfeest reeds op
donderdagochtend kon doorgaan!

* met optreden van alle kleuterklassen en lagere klassen
op zaterdag 5 mei (17.00) en zondag 6 mei (10.30) in sporthal De Zeven.
* lekkere gezinsbarbecue op zaterdag 5 mei (vanaf 18.00) en zondag 6 mei
(vanaf 12.00). Inschrijven kan nog tot uiterlijk 2 mei.
* in de namiddag zijn er heel wat spel- en sportactiviteiten gepland.
* Op zondag 6 mei is er ook een old-timertreffen op het Kouterplein en in de
Koevliet gepland (van 11 tot 18 uur).
Je kan de school op zondag bereiken via de Koevliet (inrijden via Driesstraat).
Ter hoogte van de dagkliniek kan je de kinderen afzetten.
Extra parking wordt voorzien op de OCMW-parking (deze dag gratis), alsook
achter het OCMW-gebouw via de Padweg.
Dit werd mogelijk via tussenkomst van het verkeersbeleid Zele.
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K ALENDER
30/04: vrijaf
01/05: vrijaf: Dag van de Arbeid
5 en 6 mei: schoolfeest/optreden op zaterdag (17.00) en
op zondag (10.30)
10/05: Hemelvaart / Eerste Communie (9.30)
11/05: brugdag: VRIJAF
14/05: 1L naar de Nieuwdonk
17/05: zwemmen voor 3B-1B (8.30), 3A-1C (9.00)
en 1A (9.30)
18/05: koutkring verzorgd door het 5de leerjaar
21/05: pinkstermaandag: VRIJAF
22/05: MST – 2K op school
24/05: zwemmen voor 3B-1B (8.30), 3A-1C (9.00)
en 1A (9.30)
31/05: zwemmen voor 3B-1B (8.30), 3A-1C (9.00)
en 1A (9.30)
01/06: schoolreis 3de, 4de en 5de leerjaar
02/06: klusjesdag op de Cederlaan

Secretariaat: 052/44 69 31
Directeur: 0476/43 62 96
Zorgcoördinator: 0493/51 43 36
Kleuterschool Cederlaan: 052/44 87 30
Secretariaat: secretariaat.dekouterbasis@kaozele.be

FAMILIENIEUWS
We leven mee met
het overlijden van ...
Jeanne De Vriendt, overgrootmoeder van Luka
(3A), Mila (1C) en Nienke (2A)
Van Hecke Etienne, papa van Juf Karin
Eveline Meyer, schoonmoeder van Meester Hans

Hoera! Een baby!
Loïc en Leander, kleinzonen van
Marc Neus (vrijwilliger)
Yousef broertje van Zeynep K1) en Fouad (K3)
Esma zusje van Baris (K1)
Nore zusje van Sem (K1)

Dodehoekspiegel
Vormsel

Proficiat aan onze vormelingen! Foto genomen tijdens de dankviering
van het vormsel op maandag 23 april 2018.
Op donderdag 19 april kregen alle leerlingen vanaf het vierde leerjaar
een verkeersles rond de dodehoekspiegel op het Kouterplein.
Met dank aan Transport en Logistiek Vlaanderen.

Een superleuk
e sportdag in Gent
superleuke

