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Agenda: maart 2018
Koffiemoment 16 april 2018
Concert “Marc Sings & Swings” in C.C. Ter Dilft
“Back to school” quiz 16 maart 2018
Openklasdag 3 maart 2018
Blik vooruit
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Marc van de Velde “sings & swings”
met Heidi Kennis & The Renegades big
Band
De vriendenkring van het GO! BS De Linde en
GO! atheneum Klein-Brabant organiseren een
concert met Marc Van de velde (leerkracht
BS De Linde en Bornemse crooner) en de
Renegades Bigband (Dendermonde). Als gaste
komt Heidie Kennis (blueszangeres uit de
streek) zie affiche voor meer info.

De opbrengst gaat integraal naar onze
scholen!

Zouden jullie nog slagen voor de
verschillende schoolvakken?
Bewijs het tijdens onze Back To School Quiz!

Vrijdag 16 maart 2018
Lindestraat 123ate Bornem (Turnzaal)
Deuren 19.30 –Start 20.00

Quiz

inschrijvingen en info:
quiz@atheneumkleinbrabant.be

Vrijdag 30 maart 2018
De Paasklokken komen naar onze school
Blik vooruit!
Noteer alvast de volgende datums
- zaterdag, 5 mei schoolfeest
- dinsdag, 8 mei mamadag kleuter

Lindestraat 123a
2880 Bornem
Tel. 03 897 98 16
info@bsdelinde.net
www.bsdelinde.net
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