
 

Nieuwsbrief ouders 
Mei  2021  
 

Wij hebben groot nieuws. Meester Jeroen en Hannah zijn de trotse 

ouders geworden van een dochtertje, Suze. Wij wensen hen van harte 

proficiat !  

 
 
 

Maandplanning :  
 
Maandag 3 mei 2021 
Contactmoment arts CLB , 1ste kleuterklas ( info volgt nog )  
 
Donderdag 6 mei 2021 
Testfase IDP voor onze zesdeklassers ( wordt verplaatst owv corona)  
 
Zondag 9 mei 2021 
Moederdag  
 
 
                                                    Wij wensen al onze mama’s een fijne moederdag.  
 
 
 
 
 
Maandag 10 mei   2021 

- Opstart Tekenfund ( brief ter info wordt nog meegegeven)  
- Onze lagere school doet mee aan de Gouden Klas. De klassen zullen  worden 

uitgedaagd om zoveel mogelijk bewegingsactiviteiten  uit te voeren en samen voor 
GOUD te gaan. ( meer info volgt)  

 
Donderdag 13 en vrijdag mei  2021 
Hemelvaart en Brugdag  
Vrije dagen voor onze leerlingen en leerkrachten.  
 
 
Woensdag 26 mei  2021 
Laatste dag om foto’s te bestellen. Foto’s die je niet wenst te bestellen moeten vandaag 
ingeleverd worden.   
 
 

http://www.denhulst.be/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=209153011011502&set=pcb.209154044344732&__cft__%5b0%5d=AZXMSCA2yY9Zrtww5U0BvKzZ_tVcPVPeVHsxXyeJTzpBRZUggLJ3bPnSNAtC73DdEyIYDNhQHQvx8RSbuXWUZKxqPCwHwUmovt86LvY-FI-Jo1mCi9lCBHDtykoEeH91mUgIh-rRD8_NXluZweu7gMFR&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=209153011011502&set=pcb.209154044344732&__cft__%5b0%5d=AZXMSCA2yY9Zrtww5U0BvKzZ_tVcPVPeVHsxXyeJTzpBRZUggLJ3bPnSNAtC73DdEyIYDNhQHQvx8RSbuXWUZKxqPCwHwUmovt86LvY-FI-Jo1mCi9lCBHDtykoEeH91mUgIh-rRD8_NXluZweu7gMFR&__tn__=*bH-R


 

Vrijdag 21 mei  202 
Einde tekenfund  
 
Zondag 23 mei 2021 
Pinksteren  
 
Maandag 24 mei 2021 
Pinkstermaandag                                                                                                                                  
Vrije dag voor onze leerlingen en leerkrachten 

 
Vrijdag 28 mei 2021 
Start van het project : “slimmer in de zon”                                                                                                                                 

 

 

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :  
 

- Zwemmen laten we niet meer doorgaan dit schooljaar o.w.v. Corona.   
 

- Stem-project : gaan we even on hold zetten en werken we aan verder van zodra we 
weer met z’n allen terug naar school mogen komen.  
De datum van de afsluiting van ons project leggen we dan ook nog niet vast. ( zal later 
worden meegedeeld) 
Ben je benieuwd wat we tot nu toe al allemaal knutselden ?  
Foto’s en filmpjes kan je vinden op de website van de school en op facebook 
 

- Neem  af en toe een kijkje op onze website www.denhulst.be of op onze Fb-pagina ! 
Ook daar vind je informatie , nieuwsberichten, …. 

 
- TROOPER  

Vergeet onze school niet bij de aankoop van jullie online aankopen.  
 

- Zeeklassers die maandelijks betalen. Vergeet niet om je betaling tijdig te doen!  
 

 
 

Met vriendelijke groeten  
 
Directie en leerkrachten   

 

http://www.denhulst.be/

