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 Samen rond De Kastanje. Dat werkt! 

 Beste ouders, 

 Na een hopelijk deugddoende paasvakantie zijn de batterijen weer opgeladen voor een fijne, maar erg 
 drukke laatste trimester.   Starten doen we met de probeerweek die er in de twee vestigingen wat 
 anders uitziet.  Daarnaast zijn er in de laatste maanden ook nog schoolreizen gepland, het 
 grootoudersfeest en natuurlijk ook de driedaagse voor het derde, vierde en vijfde leerjaar van de beide 
 vestigingen. 

 De vossen van Krombeke en herten van Proven zijn al een tijdje bezig met een project in samenwerking 
 met de Academie van Poperinge: kunstenbad. 
 Gedurende een zestal weken krijgen ze verschillende workshops onder begeleiding van leerkrachten van 
 de kunstacademie. 

 Binnenkort houden ze hun buurtfeest,  Kom mie tegen  !  Allen zeker welkom.  Niet enkel voor ouders 
 maar voor alle buurtbewoners. 
 Voor Proven gaat dit door op dinsdag 26 april om 14u aan school en voor Krombeke gaat dit door op 
 donderdag 28 april om 14u in het Dorpspunt van Krombeke . 

 Na de paasvakantie starten we met vrij lezen op school.  Alle kinderen vanaf de derde kleuterklas zullen 
 vanaf dinsdag wekelijks een kwartiertje vrij lezen op school. Zo hopen we dat de kinderen nog meer 
 interesse krijgen in boeken.  De kinderen mogen hiervoor gerust zelf op dinsdag een (lievelings)boek 
 meenemen van thuis.  Naast het vrij  lezen, maken we ook vanaf volgende week tijd voor voorlezen in 
 de klas. 



 Blij dat we weer 2 acties mogen aankondigen van 
 de oudercomités. 
 Het oudercomité van Proven organiseert op 
 zaterdag 7 mei de “Knetterende Knabbeltocht 

 Het oudercomité van Krombeke organiseert een koekjesverkoop.  Een doos koekjes  kost 7 euro.  De 
 opbrengst van de koekjes gaat naar speelplaatsmateriaal en inrichting van het leeslokaal van Krombeke. 
 De bestelformulieren werden meegegeven voor de vakantie.  Bestelformulieren kunnen nog worden 
 ingediend tot ten laatste 25 april! 

 Dank je wel aan de leden van het oudercomité voor de organisatie van deze activiteiten ! Alvast ook 
 bedankt aan alle ouders die hieraan deelnemen of koekjes willen kopen, en zo meehelpen sponsoren van 
 nieuw materiaal voor de leerlingen. 



 Voor de ouders van Proven: 
 Hieronder zie je enkele foto’s van onze verloren voorwerpen.  Herken je iets?  Graag zo snel mogelijk een 
 seintje. 

 Belangrijke data derde trimester 

 23.04.2022  16u  Vormsel Sint-Blasiuskerk Krombeke 

 02.05.2022  Vrije dag 

 04.05.2022  Start driedaagse voor 3de, 4de en 5de leerjaar 

 07.05.2022  Knetterende knabbeltocht oudercomité Proven 

 12.05.2022  Schoolreis Kleuters 

 23.05.2022  Grootoudersfeest in de namiddag 

 26.05.2022  10u45  Eerste Communie Sint-Victorkerk Proven 

 31.05.2022  Sportdag lager 

 02.06.2022  Schoolreis eerste graad 

 03.06.2022  Sportdag kleuter 




