
 

Aangezien het op 22 april dag van de aarde was besloten we zaadjes of pitten te planten in de klas. 

Die zullen dienen voor de moestuin, gebruik in de klas en vergroening van de school. We zoeken 

zaadjes of pitten die echt uit groeten en fruit komen. We proberen die dan op te kweken in de klas 

tot een volwaardige plant of misschien zelfs boom! Gooi de zaadjes uit de vruchten dus niet weg en 

breng ze mee naar school. Het liefst al tegen donderdag. Dat mogen zaadjes en pitten zijn van 

paprika, tomaat, appel, komkommer, courgette, peer, … 

 

U zal het wel gemerkt hebben, de klasagenda wordt niet meer geschreven. Dit omwille van het feit 

dat er heel weinig in genoteerd wordt en dat het enorm tijdrovend is om die elke week te schrijven. 

Als er iets moet gemeld worden gebeurt dit met een brief of briefje in de heen en weer map of via 

mail. Vergeet ook zeker de kalender op de schoolwebsite niet te bekijken en de klaswebsite te 

raadplegen (www.klassimon.tk). 

 

We hebben nog steeds niet alle e-mail adressen van de ouders op telraam. Mail uw adres even naar 

klassimon@hotmail.com en dan kunnen we dat aanpassen. 

 

Vergeet niet het bedrag van 70 euro over te schrijven voor 1 mei. Het rekeningnummer kan u 

terugvinden op de website www.klassimon.tk 

 

Op 1 mei is er geen school. Niet vroeg opstaan dus die woensdag. Ook op 9, 10, 17, 20 en 21 mei is 

de school gesloten.  

 

Uw kind kreeg heel wat werkblaadjes en enkele toetsen mee naar huis. Die mogen ook thuis blijven.  

 

Er is een bundel met uitleg voor de ouders in de maakt. Die blijft nog even op zich wachten, maar het 

komt eraan. 

 

www.klassimon.tk is de website die al enige maanden actief is. Er wordt regelmatig iets nieuws 

gepost en je kan er volgen wat je kind in de klas doet. Je kan er ook relevante info vinden met 

betrekking tot de klaswerking. 

Vergeet de ommezijde niet 

 



 

Nu woensdag (24 april) is er picknick in het kader van gezonde voeding. Jullie kregen er onlangs nog 

een flyer over met meer uitleg. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 

Nu vrijdag is er mosatelier waarin we in kleine groepjes aan activiteiten doen die te maken hebben 

met milieueducatie en verkeer.  

 

Vergeet je de klaskoek niet te betalen? 

 


