
 

 

PEULISSTRAAT 18, 2580 PUTTE-PEULIS 

TEL./FAX: (015)75 66 41                                                                             

                              28 mei  2019 

 

Beste ouders, 

- Volgende week start de laatste maand van het schooljaar.  Daarom willen we alle ouders, grootouders en 

  andere vrijwilligers die ons op de één of andere manier geholpen hebben  nog eens extra bedanken.  

- Als je een online-aankoop doet, denk dan aan de trooperpagina van de ouderraad!  

  Als je via deze trooperpagina een online aankoop doet bij één van de meewerkende webwinkels    

  (meeste grote webwinkels doen mee, bol.com, decathlon, hema, collect&go, jbc, torfs, ...) wordt 

  een percentage van het aankoopbedrag op de rekening van de ouderraad gestort. Je betaalt zelf 

  geen cent meer voor de aankopen. Het geld van de ouderraad is in het verleden al gebruikt om bv. 

  meer computers aan te kopen, speeltuigen te zetten op het grasveld, …, kortom het wordt steeds 

  nuttig gebruikt voor onze kinderen. 

  Trooperpagina:   

  https://www.trooper.be/parochieschoolpeulis 

  

Agenda maand juni 2018 

 

Zaterdag 1 juni 2019    Vormsel 

Dinsdag 4 juni 2019     Zwemmen 1ste en 2de leerjaar 

Dinsdag 11 juni 2019    Zwemmen  1ste en 2de leerjaar 

Dinsdag 11 juni 2019     5de leerjaar  American Games sporthal  Heist o/d berg 

Dinsdag 11 juni 2019    3de lj. Bezoek aan Imelda-ziekenhuis 

Donderdag 13 juni 2019   Kleuterschool: schoolreis Tivoli Mechelen 

Donderdag 13 juni 2019   2de en 4de lj. : Voetgangersexamen 

Vrijdag 14 juni 2019    4de-5de-6de lj.:  Zwerfvuilactie 

Dinsdag 18 juni 2019    Zwemmen 1ste en 2de leerjaar 

Donderdag 20 juni 2019   5de lj. : Fietsexamen in Peulis 

Vrijdag 21 juni 2019    5de en 6de lj.: Hindernissenparcours Weyneshof 

Vrijdag 21 juni 2019    Wieltjesdag 

Maandag 24 juni 2019      1ste en 2de lj.: Planckendael 

Maandag 24 juni 2019    Rapport lagere school 

Dinsdag 25 juni 2019     Zwemmen 1ste en 2de leerjaar 

Woensdag 26 juni 2019    3de kleuterklas : afstudeerfeest : 19.00 

Donderdag 27 juni 2019    6de leerjaar : Uitreiking diploma 19.00  

Donderdag 27 juni 2019    Oudercontacten lagere school. 

Vrijdag 28 juni 2019    Halve dag school. ( tot 12.00) 
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