
  

 

 Lieve (groot)ouders en kinderen, we gaan weer van start! Het 

team van de Leeroase is er helemaal klaar voor. Met volle 

goesting starten we aan het nieuwe schooljaar.  

 

Je zal snel meer van me horen wanneer ik volgende maanden 

weer data ga prikken! 

 
Start nieuwe schooljaar 
 

Samen met onze nieuwe directeur, secretaresse en poetsvrouw is ons team in de vakantie al bezig 
geweest om de school startklaar te maken. Zo konden we iedereen op 1 september met open armen 
ontvangen. Hartelijk welkom, zeker aan onze nieuwe leerlingen: Korneel Herbots, Louay Ben El Mahdi 
Laaroussi, Louise Van der Wijst, Jozefien Van den Eynde en Sofia El Ghouri Laaroussi. We gaan er weer 
een TOP- jaar van maken. 
 

Hip, hip, hoera! 

Op 3 september trouwt Noortje, de dochter van meester Roland en juf Martine. Mooi weer, een 

fijne dag en veel geluk voor hen. We wensen het jonge koppel een mooie toekomst toe!  

 

Infoavond 

Op 15 september is het infoavond voor de kleuter- en lagere school om 19.00 uur. Zet deze datum 

alvast in je agenda! We verzamelen op de speelplaats. 

 

Jogging Stelen 

Op 24 september gaat onze jaarlijkse jogging door.  

Smeer de benen al maar in! We hopen op een  

stralend zonnetje!  

 

Scholencross 

De benen zijn dan al soepel en ingelopen voor de  

scholencross op 29 september op de terreinen  

van De Leunen in Geel. 

 

 

 

Pardoes op school 

Op 27 september brengt Pardoes een literair festijn  

naar onze school. Een volledige dag wordt de school  

omgetoverd tot een heuse boekenbeurs. De leerlingen  

komen alles te weten over boeken in een rondleiding.  

Vanaf 15u40 tot 19u00 opent de boekenbeurs voor iedereen.  

Zo krijgen de leerlingen samen met hun ouders de kans  

om hun favoriete boek te kopen. 

 

 

 

 

 

 

 Let op: In de loop van de maand kan nog steeds nieuwe info verschijnen of aangevuld worden. Dit zal steeds duidelijk op Gimme vermeld worden. Het blijft dus belangrijk 

om ook dat platform te volgen. 


