Sint-Lodewijksschool
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke Beitem

26 maart 2018

Beste,
Hieronder vindt u de nieuwsbrief voor de maand april 2018 en een
vooruitblik naar de maand mei.
Vooraf: wij werden vandaag door 2 gezinnen verwittigd dat er luizen
bij de kinderen werden vastgesteld. Dit is een terugkerend feit bij de
lente. Wil zeker de kinderen controleren! We hopen dat na het
paasverlof alle beestjes verdwenen zijn.
Wie nog jommekesboeken
moet afhalen (koekjesactie
van december 2017), graag tegen einde maart te ‘Kosters’ a.u.b..
Het jongerenconcert voor de 3de graad op 17 april is gewijzigd: in plaats van
de namiddag, gaat dit voor onze school door in de voormiddag. (Brief met
meer toelichting werd vandaag aan deze kinderen bezorgd.)
Op de eerste woensdag NA de
paasvakantie (18 april) organiseert KSA
BEITEM een buitenspeelNAmiddag op
de speelplaats van de school en op het
krachtbalplein.
Iedereen van het 3de kleuter én het lager is van harte welkom van 14.00 u. tot
17.00 u.
Er is nog opvang tot 17.30 u. Er moet vooraf ingeschreven worden. (De brief
werd vandaag aan de kinderen bezorgd).
Op donderdag 19 april trekken de kleuters (behalve het derde kleuter) naar de
kinderboerderij Hoeve ter Kerst te Gits. (De uitgebreide brief wordt vrijdag
meegegeven)
Op dinsdag 24 april is er sportdag voor de kinderen van de klassen 5 en 6
(brief met meer info werd vandaag aan de kinderen bezorgd).
Ter herinnering:
Op maandag 30 april en dinsdag 1 mei is er geen school

Vooruitblik naar de maand mei:
-do. 3 mei: schoolreis voor de klassen 2, 3 en 4 naar stad Brugge en dolfinarium.
-za. 5 mei: H. Vormsel om 17.00 u.
-ma. 7 mei: oefenen met de fiets voor de kinderen van klas 3 te Rista (Wervikhovestraat 7A te Rumbeke)
-di. 8 mei: schoolreis voor de kinderen van het 2de kleuter naar DE SIERK in De Haan.
-do. 10 en vr. 11 mei: geen school (O.L.H. Hemelvaart en ‘brugdag’)
-za. 12 mei: Eerste Communie om 14.00 u. met receptie in DE SCHAKEL na de eucharistieviering tot max.17.30 u.
-ma. 14 mei: oefenen met de fiets voor de kinderen van het 3de kleuter te Rista (Wervikhovestraat 7A te Rumbeke)
-do.17 mei: De kinderen van klas 2 maken kennis met STAP (podiumkunsten) te Roeselare
-do 17 mei en vr. 18 mei: tweedaagse schoolreis voor de kinderen van klas 5 en 6
-ma. 21 mei: geen school (Pinkstermaandag)
-di. 22 mei: fietsexamen voor klas 6
-do 24 mei: de schoolfotograaf komt op bezoek

groeten, Dirk Berghman
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