
 

Datum Klas Activiteit Tijdstip Vervoer 

ma 07/09 KS + LS Verspreiding info klassikaal oudercontact   

di 08/09 2L Zwemmen VM schoolbus 

3LA Zwemmen NM schoolbus 

5LA Zwemmen NM schoolbus 

vrij 11/09 KS + LS De fotograaf komt.   

zo 13/09  Open Monumentendag (info volgt) 10 – 18u.  

di 15/09 1LB Zwemmen VM schoolbus 

3LB Zwemmen NM schoolbus 

zo 20/09 3LA+B Eerste communie (info volgt) 10.30u.  

di 22/09 1LA Zwemmen VM schoolbus 

4L Zwemmen NM schoolbus 

do 24/09 3KK van juf Sybil en juf Ruth Zwemmen VM schoolbus 

di 29/09 5LB Zwemmen VM schoolbus 

6LA+B Zwemmen NM schoolbus 
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di 29/09 KS + LS Uiterste dag binnenbrengen geld abonnementen/tijdschriften   

woe 30/09 KS+LS Facultatieve verlofdag   

Verklaring van de afkortingen:  K = kleuterklas;  L = leerjaar;  KS = kleuterschool;  LS = lagere school;  VM = voormiddag;  NM = namiddag 

 

Onderstaande activiteiten worden gepland onder voorbehoud van wijzigingen naar aanleiding van COVID-19 

·    donderdag 18 maart 2021: grootouderfeest 

·    zondag 2 mei 2021: plechtige communie + vormsel 

·    maandag 3 mei t.e.m. vrijdag 7 mei 2021: zeeklassen te Nieuwpoort  

·    vrijdag 7 mei 2021 – zondag 9 mei 2021:  weekend voor de feestelingen als voorbereiding van het feest van de vrijzinnige jeugd ( 6L ) 

·    zaterdag 8 mei 2021:  activiteitendag ter voorbereiding op het lentefeest ( 2L )                                                 

·    zondag 9 mei 2021: feest van de vrijzinnige jeugd + lentefeest.  (2L + 6L) 

·    zondag 16 mei 2021 : eerste communie 

·    zondag 13 juni 2021: schoolfeest 

.     vrijdag 25 juni 2021: afscheidsfeest 3de kleuterklas 

·    zaterdag 26 juni 2021: afscheidsfeest 6de leerjaar 

·    maandag 28 juni 2021: proclamatie 6de leerjaar 

 Elke woensdag = fruitdag!  

Het ‘Oog voor lekkers’ project kan dit schooljaar jammer genoeg niet doorgaan.  We vragen daarom om elke woensdag zelf een stuk fruit 

mee naar school te geven met uw kind.  

 Voor traktaties bij verjaardagen vragen we de traktatie niet zelf te maken.                                                                                                               

Wat wel kan zijn voorverpakte traktaties (vb. cupcakes, wafels,…) of fruit dat gewassen of gepeld kan worden (vb. banaan, mandarijn,…) 



 

 Gelieve niet te parkeren op de terreinen achter de schoolgebouwen. Deze parking is enkel toegankelijk voor houders van een machtiging. 

Op het Jagersveld bevindt zich parkeergelegenheid op wandelafstand van de school. 

 GBS Molenstede zet in op Natuur op School (NOS) 

We streven naar een afvalvrije school!  Gelieve daarom een koekendoosje, een brooddoos en een hervulbare drankfles mee te geven 

naar school en extra verpakkingen te vermijden. 

We dragen graag bij aan een schone buurt en nemen daarom deel aan het project Mooimakers.  Maandelijks maken de leerlingen het 
speelbos, de school en de nabije omgeving van de school zwerfvuilvrij.  

 

 

Geluksvogel-slogan van de maand: “ SAMEN OP WEG! ” 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Het schoolteam 


