Nieuwsbrief maart 2018
Griepepidemie
Velen hebben het aan den lijve kunnen ondervinden en zo niet dan was er wel iemand in de
familie of vriendenkring die het griepvirus te pakken had (of is het omgekeerd).
Ook op onze school bleven we niet gespaard en moesten we alle registers opentrekken om
zieke collega’s te vervangen en/of hun klas over te nemen.
Langs deze weg wens ik al mijn collega’s op onze Ceder te bedanken om steeds klaar te staan
om SAMEN te zoeken naar een snelle en afdoende oplossing voor afwezige collega’s.
Dankjewel ook beste ouders voor het begrip dat jullie dan tonen.
Guy Mertens

Ontbijt aan huis
Na een overdonderend succes organiseren we ook dit schooljaar opnieuw ‘Ontbijt aan huis’.
Hou gerust de pyjama’s aan want op 18 maart rijden onze leden en helpende handen van
7u tot 10u uit om u te verwennen met een heerlijk ontbijt.
U kan kiezen uit een volwassenen- of kinderontbijt en extra’s zoals een kaasschotel,
frikadellen met krieken, minikoffiekoeken en een flesje Cava. Speciaal voor Vaderdag
voorzien wij dit jaar een extra supplement.
Meer info hierover vindt u op onze website. De opbrengsten gaan volledig naar de school.
Bestellen kan vanaf 9/2/2018 tot ten laatste 11/3/2018 op www.ocdeceder.be.
Wij leveren in Kessel, Nijlen, Bevel, Lier, Koningshooikt, Berlaar, Gestel, Emblem en
Broechem.

Scholenveldloop
Al vele jaren zijn we de meest geduchte tegenstanders voor alle andere scholen die
deelnemen aan de “Provinciale veldloop”. Ook dit schooljaar gaan we weer voor een
massale deelname van onze kinderen.

Op zaterdag 24 maart nemen we weer deel aan deze veldloop. Die vindt plaats op de
Kerkeblokken in Nijlen. Deelnemen is ontegensprekelijk belangrijker dan winnen. Moedig je
kinderen/kleinkinderen aan om de sportschoenen aan te trekken en deel te nemen. Onze
Ceder kaapt al jaren de hoofdprijzen weg omdat we met veel lopers deel nemen.
Langs deze weg wil dan toch ook onze leerkracht lichamelijke opvoeding bedanken. Zij is de
drijvende kracht achter vele sportevenementen waaraan onze school deel neemt.
“Een pluim op jouw hoed juf Ann voor die tomeloze inzet elk jaar opnieuw!”

Belangrijke data
Dinsdag 13 maart

Donderdag 15 maart
Zondag 18 maart
Maandag 19 maart
Dinsdag 20 maart

Schaatsen lagere school
Bloso Herentals
Solidariteitsdag – oud-leerlingen komen helpen
op school
Schrijver Bjorn V.d Eynde komt vertellen voor de
Tweede graad
Ontbijt oudercomité - SMAKELIJK en BEDANKT!
Vaderdag
Fietstraject 5de ljrn.

Zaterdag 24 maart

Provinciale scholenveldloop
Supporters op post!

Dinsdag 27 maart
Woensdag 28 maart
Donderdag 29 maart

Kleuterschaatsen Bloso Herentals (NM)
Kijkdag nieuwe peuters (9.00 u. – 10.00 u.)
Kleuterschaatsen Bloso Herentals (NM)

Zaterdag 31 maart
t/m
zondag 15 april

Paasvakantie

Zaterdag 14 april

Heilig Vormsel (12.00 u.)

Maandag 16 april
Dinsdag 17 april

Naar de haven van A’pen – 5de ljrn.
Sportdag 4de, 5de en 6de ljrn.

Zaterdag 21 april

Eerste Communie (9.30 u.)

