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Pasen 

Beste ouders 

De paasvakantie is in zicht en daarmee ook het einde van het 2e trimester. Reikhalzend kijken we uit naar beter weer, 

zo gaan we terug in de speelweide kunnen ravotten, nog meer naar buiten kunnen… Er staat nog heel wat te gebeuren 

in het derde trimester en het team is daarvoor in volle voorbereiding.  

Hopelijk kunnen onze kinderen in de paasvakantie de batterijen terug opladen, tot rust komen en zonnig veel plezier 

maken. 

Nog een weekje school en dan wensen we jullie allen een fijne Paastijd toe. 

 

Meester Fries en  het Akkerteam  

  

Eerste Communie en Vormsel 2024 

De Eerste Communie gaat volgend jaar door op:  Zaterdag 11 mei 2024 in de voormiddag. 

Het Vormsel gaat volgend jaar door op: Zondag 21 april 2024 in de voormiddag. 

 

Vooruitblik en data derde trimester 

- 23/4/2023 Vormsel 

- 24/4/2023 Vrije dag De Akker 

- 1/5/2023  Feestdag - geen school De Akker 

- 17/5/2023  Pedagogische werkdag - geen school De Akker 

- 18/5/2023  Hemelvaart - geen school De Akker 

- 19/5/2023  brugdag Hemelvaart - geen school De Akker 

- 28/5/2023 Eerste Communie 

- 29/5/2023 Pinkstermaandag - geen school De Akker 

- 12/6/2023 Start zomerproeven 

- 26/7/2023 - 28/7/2023 openluchtklassen voor de lagere afdeling 

- 27/6/2023 schoolreis kleuter 

- 27/6/2023 - 28/6/2023 schoolreis derde kleuter 

- 29/6/2023 Afscheid van het zesde leerjaar 
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Avondopvang vrijdag voor de Paasvakantie 

Beste ouders 

Angelique van de opvang is uit tot aan de paasvakantie. Els neemt een heel deel van de vervanging over en ook met het 

leerkrachtenteam springen we in waar we kunnen. 

Voor de opvang volgende week vrijdag durven we vragen om, indien mogelijk uw kinderen zo tijdig mogelijk van school 

op te halen. 

Om enigszins zicht te hebben op het aantal leerlingen die niet opgehaald kunnen worden, graag onderstaand strookje 

invullen en terug mee geven naar de klas. Dit strookje hoef je enkel in te dienen wanneer jouw kind in de opvang blijft. 

Alvast bedankt voor uw begrip. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:____________________________ 

Op vrijdag 31/3/2023 blijft mijn kind ___________________________________________________ 

Ik haal mijn kind op  0 tussen 15.00u - 15.30u 

   0 tussen 15.30u - 16.00u 

   0 tussen 16.00u - 16.30u 

   0 om _______________(zelf uur invullen) 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 


