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PICARDSCHOOL   PICARDSCHOOL   PICARDSCHOOL   Een school waar pit in zit! 

 Kalender 
10 mei 

1ste communie 

Moederdag 

ontbijtkorvenactie 

11 mei Zwemmen kleuters 

12 mei 
Med.onderz. wijksch. 

bergtocht  (nm) 

13 mei Minitennis 5 en 6 

14 mei Vrijaf (O.H.Hemelv.) 

15 mei Vrijaf (brugdag) 

16 mei Vormsel (16 u) 

18 mei 

Instap kleuters 

Alles m.d. bal (3 en 4) 

zwemmen 5 en 6 

25 mei Vrijaf  

31 mei SCHOOLFEEST 

1 juni Zwemmen 5 en 6 

8 juni Zwemmen 5 en 6 

14 juni Vaderdag 

15 juni Zwemmen 5 en 6 

22 juni Zwemmen 5 en 6 

23 juni Kia d. Max 3 en 4 

25 juni 
Oudercont. kl. + lager-

Schoolreis 5 en 6 

26 juni Afscheid kleuters 

30 juni  
Einde schooljaar 

 les tot 11.45 uur 

Zonsverduistering 

Vrijdag 20 maart - Door al die berichtgeving waren we er toch niet zo ge-

rust in. Zo’n eclips of zonsverduistering kon gevaarlijk zijn voor de ogen, 

maar langs de andere kant konden we dit fenomeen ook niet zomaar laten 

voorbijgaan. Zo zocht iedere klas naar een oplossing om er toch iets van te 

zien.  

De kleinste kleuters moesten 

binnen blijven, toch konden ze alles meevolgen op een groot scherm. Ou-

dere kinderen hadden een eclipsbrilletje (geleend van de jarige Iorie) of 

brachten het lasscherm van papa mee! 

Terug naar de middeleeuwen  

 Op een dag moch-
ten de kinderen 
van 1 en 2 verkleed 
als ridders en jonk-
vrouwen naar de 
school komen.  

's Middags was er 
dan een ‘middel-
eeuws banket’ in 
de 'Ridderzaal'. 

SCHOOLFEEST  ZONDAG 31 MEI ‘HaasjeSCHOOLFEEST  ZONDAG 31 MEI ‘HaasjeSCHOOLFEEST  ZONDAG 31 MEI ‘Haasje---KanKanKan---Veel op reis’. Veel op reis’. Veel op reis’.    

Optreden van de leerlingen om 14.30 uurOptreden van de leerlingen om 14.30 uurOptreden van de leerlingen om 14.30 uur   

+ BBQ (vooraf inschrijven!) + randanimatie+ BBQ (vooraf inschrijven!) + randanimatie+ BBQ (vooraf inschrijven!) + randanimatie   



  ATLETIEK - 4 KAMP 
Op woensdag 29 april gingen we met enkele leerlingen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar naar de atletiek 4-kamp in Beringen. 
De leerlingen moesten zich met elkaar meten in 4 disciplines. Zo moesten ze hoogspringen, verspringen, spurten en werpen. 
De beste leerling in elke discipline ging naar huis met een mooie trofee. Zo behaalde Mika van het 5e maar liefst 2 trofeeën. 
Ook onze andere leerlingen behaalden zeer mooie resultaten. 
Naast deze 4 disciplines werd er ook een estafetteloop gehouden. Net zoals de Borleés moesten ze met een stok lopen en 

deze dan doorgeven aan de volgende.  
Na een namiddag vol sport en plezier was het weer tijd om naar huis te gaan. 

 

 
 

 SPROKKELS UIT Voorbije activiteiten 

Monafleur ° 19/01/2015, dochter van Vanessa en Roel, zusje 
van Sterre Adriaenssens ( K1B) 
Lina ° 04/04/2015, zusje van Liva Cinar ( K7A) 
Roos° 11/04/2015, zusje van Rien Compernol ( K7A ) en Kaat 
( K2A) 
 

Marcel Eevers  op 16 maart 2015, grootvader van Arnoud Van-
develde ( 5B) en Julen ( 3A) 
Ferdinand Noels op17 april 2015, vader van Rita Noels ( secre-
taresse) 

VASTENACTIE 

Op 2 april 2015 hielden we onze vastenactie. Gelukkig konden we genieten van droog weer, zodat alles 

volgens plan kon doorgaan. De actie bracht 721,45 euro op. Bedankt allemaal! 

OP SCHOOLREIS  De schoolreis is altijd een dag waar 

wordt naar uitgekeken. De kinderen van 1 en 2 brachten 

een zonnige dag door in Planckendael, 3 en 4 verkenden 

de grotten van Han en omgeving. 


