
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

                       We wensen jullie een Zalig Paasfeest en een fijne vakantie toe. 

 

 
 

In deze tijd van het jaar 

Nu de dagen fors gaan lengen 

Wens ik je al het goede 

Dat Pasen je kan brengen 

Moge de schoonheid van dit seizoen 

De winter vlug verdringen 

En dat de vreugde van Pasen 

Je het hele jaar door mag omringen. 

 

 

             Alvast een overzicht van wat de maand april te bieden heeft: 

Maandag 1 april Repetitie voor de eerste communie. 

Woensdag 3 april Geen niveaulezen voor de paasvakantie. 

Kennismakingsmoment voor de ouders/peuters die 

kunnen instappen na de paasvakantie op dinsdag 22  

april.  De ouders en peuters zijn welkom vanaf 

9.00uur tot aan de speeltijd in de verschillende 

kleutervestigingen. 

Donderdag 4 april Medisch onderzoek voor de kleuters van het 

geboortejaar 2015 uit de kleutergaard (op de 

kleuterschool). 

Hoofdschool: Steenweg 41- 9890 Asper             09/384 40 28 
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Paasvakantie Van maandag 8 april tot en met maandag 22 april. 

Dinsdag 23 april Start van het 3de trimester. 

Woensdag 24 april Niveaulezen voor de leerlingen. 

Repetitie voor de eerste communie. 

Maandag 29 april Bezoek aan de bibliotheek voor alle leerlingen van de 

lagere school. 

Dinsdag 30 april Rapport voor de leerlingen. 

 

Goed om al te weten:  

 

- Woensdag 1 mei: viering eerste communie om 10.00u in de kerk van Asper. 

- Donderdag 23 mei: infoavond ‘bosklassen’ voor de ouders/kinderen van de derde 

graad.  (19.00u in de zaal van de school).  De bosklassen gaan dit jaar door van 

maandag 3 juni tot en met vrijdag 7 juni. 

- Zaterdag 25 mei: schoolfeest om 15.00u in de hoofdschool.  De kinderen en de 

leerkrachten voorzien een optreden in de tent en vanaf 17.30u start ons eetfestijn.  

Iedereen is van harte welkom. 

  

 

                                 Maandmenu: wat eten we in de maand april?  
Datum X    Hoofdschotel 

1/04/2019 v knolseldersoep 
worst z/snaren-rozemarijnsaus -gestoofde worteltjes- 

aardappelen 

2/04/2019   waterkerssoep kebab van kip en runds- erwtjes- gebakken aardappelen 

4/04/2019   boeregroentesoep cordon bleu -sla en tomaat- pureeaardappelen 

5/04/2019 v/r kippe-uienvelouté stoofpotje "tex-mex"- prei - peterselieaardappelen 

        

       PAASVAKANTIE  

   23/04/2019   tomatensoep beignet van kip- gele rijst boordevol groentjes 

25/04/2019 v groene aspergesoep 
gebakken gehaktbal "grand-mére" kerstomatenslaatje- 

aardappelen 

26/04/2019   wortelsoep vistournedos met groene pesto- bloemkool- pureeaardappelen 

        

29/04/2019   preisoep 
provencaalse rundshamburger- erwtjes en worteltjes- 

aardappelen 

30/04/2019 v pompoensoep macaroni met ham in een smeuige kaassaus 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Goethals 


