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2140 Borgerhout
03/272.06.73 & 0486 14 01 50
directie.mariagaarde@sgkod.be

Sportdag 1ste en 2de leerjaar
Juf Jessica is gevangen genomen, omdat er te veel speeltijd is op deze school. De sheriff vraagt een losgeld
van 100 goudstaven. Als de cowboys of de indianen dit kunnen verdienen mag juf Jessica terug vrij. Heel de
voormiddag kregen de kinderen  de kans om goud te verdienen. Na de middag kwamen  Hoofdcowboy en
Hoofdindiaan samen om te tellen hoeveel ze nog hebben. Ze merkten dat ze enkel genoeg goud zullen bij
elkaar krijgen als ze samenleggen en als vrienden door het leven gaan. Ze kwamen nog net 8 goudstaven te
kort om juf Jessica te bevrijden. Gelukkig kwam de schattenjager met een schatkaart. De cowboys en
indianen maakten teams en gingen samen op zoek naar de schatten. Zo kwamen de kinderen aan genoeg
goud om Juf Jessica te bevrijden.



Tuin van ZIp
De kleuters bezochten de tuin van Zip in het park.

Tsjakkie
De lagere school bezocht Tsjakkie de specht in het
park.



Onze eerste schoolspeeldag!



Tevredenheidsenquête schooljaar 2022
Via mail stelden we reeds de vraag om de tevredenheidsenquête in te vullen.
Alvast bedankt aan de ouders die hier reeds tijd voor maakten.
Indien het nog niet gelukt is om de vragenlijst in te vullen, kan u dit nog doen tot 15 mei.

Vragenlijst lagere school: https://forms.gle/ZS4zJUEEGdty57o19

Vragenlijst kleuterschool: https://forms.gle/ZS4zJUEEGdty57o19

Warme oproep!
We willen jullie aandacht vestigen op het einduur van de nabewaking. De voorbije
weken werden sommige kinderen niet tijdig opgehaald.  De afspraken rond voor-en
nabewaking  kan u ook terugvinden in de schoolbrochure.

- Voor- en naschoolse opvang door de school zelf.
Voorbewaking:7.30u tot 8.15u

Nabewaking: 16.00u tot 17.30u
Op woensdag organiseert de school opvang tot 17.00u.
Vergoeding: € 0,75 per begonnen half uur.

Bij ophalen na 17.30u en 17 u op woensdag wordt een meerprijs van €2,60
aangerekend.
Verantwoordelijken: Juf Fatima, juf Farida.

LENTEFEEST: Noteer het alvast in je agenda!! 21 Mei :-)

https://forms.gle/ZS4zJUEEGdty57o19
https://forms.gle/ZS4zJUEEGdty57o19


KALENDER mei 2022
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