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Belangrijke data: 

 7/06  Schoolfeest 

 9/06 Geen studie 

 12/06 Wieltjesdag 3 en 4 

 18/06 Schoolreis Kleuterschool 

 19/06 Wieltjesdag 5 en 6 

 23/06 Schoolreis Lagere School 

 26/06 Vossenjacht 

 29/06 Proclamatie 6de lj. 

 30/06 Kleuterdiploma (9u) 

 4/07 Klusjesdag 

 

 

 

 

Beste allemaal! 

Frank voorspelt voor zondag een heerlijk weertje, het wordt dus een prachtige dag 

voor ons schoolfeest. Het Italiaans buffet van de oudervereniging belooft ook al 

heerlijk te worden. De inschrijvingen waren alvast een enorm succes, waarvoor 

dank! Mensen die ingeschreven hebben kunnen zondag bandjes ophalen aan de 

tafel van de jetonverkoop. Elk shift heeft dan een eigen kleur, zo weet je precies 

wanneer je kan aanschuiven. Verder kan je natuurlijk genieten van vele spelletjes 

en workshops en van de optredens van de kleuters. Voor de allerkleinsten die vol-

gend schooljaar voor ‘t eerst naar school gaan en hun ouders zijn de Nijntjes –en 

de Berenklas open van 15 tot 17 uur.  

Tot dan! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR ALLE LEERLINGEN VAN DE LAGERE SCHOOL: WIELTJESDAG 
Volgende week vrijdag, 12 juni is het wieltjesdag voor de leerlingen van het derde 
en vierde leerjaar. De week nadien, op 19 juni is het de beurt aan de leerlingen 
van het vijfde en zesde leerjaar. Niet vergeten hé! 

BERICHT VOOR DE RIKKIKLAS, DE NIJNTJESKLAS EN DE BERENKLAS 
Door de afwezigheid van juf Thérèse zal juf Anke de juf van de Berenklas worden , 
samen met Tine, de kinderverzorgster. Voor de Rikki’s verandert er voorlopig dus 

niets. Juf Zana en juf Thalia blijven samen hun juffen!  

BERICHT VOOR IEDEREEN: VERLOREN VOORWERPEN 
Er ligt weer een hele berg jassen, sjaals, mutsen, truien,… . Volgende woensdag-
middag (vanaf 12u) hangen we alles nog een keertje uit op de speelplaats. Na dit 
schooljaar schenken we de spullen die zijn blijven liggen aan het goede doel. 

BERICHT VOOR  
DE NIJNTJESKLAS, DE BERENKLAS, DE PIEP-DE-MUIZENKLAS EN DE DRIBBELKLAS: 

Op maandag 8 juni 2015 mogen de kleuters naar de toneelvoorstelling 

'Het kasteel' door Picalili in de Kadans gaan kijken. De voorstelling start 

om 13.30u. Daarom zouden wij willen vragen om de kleuters die thuis 

gaan eten, ten laatste tegen 13.00u terug naar school te brengen of om 

13.30u rechtstreeks naar de Kadans te brengen. Na afloop stappen we 

allemaal terug naar school.  

Alvast bedankt!!! 

De juffen van de eerste kleuterklassen 



BERICHT VOOR DE PIEP-DE-MUIZEKLAS: 
Volgende maandag (8 juni) en dinsdag (9 juni) zal juf Ann in ons klasje staan. Juf Gerd 
zal dan op woensdag, donderdag en vrijdag werken. Zo kan juf Ann nog volop werken 
aan de voorbereidingen van haar trouw  
Liefste piep de muisjes,  
Op dinsdag 9 juni, mogen onze meisjes van de klas in een prinsessen/ trouwkleedje  
of in een mooi rokje naar school komen. Onze jongens mogen ook hun mooi hemd aan-
doen. Of misschien hebben zij wel een das of strikje in de kast liggen?  
 Groetjes, juf Ann  

BERICHT VOOR DE KIKKERS 
Van page naar schildknaap tot ... Ridder! 
Tijdens een kringgesprekje deze week waren onze kleuters het unaniem eens over 
wat ze zeker nog wilden doen voor ze naar 't eerste gaan: een weekje onderge-
dompeld worden in de wereld van prinsen, prinsessen, ridders, draken en kastelen! 
Vanaf maandag kunnen onze kleuters proefjes afleggen om eerst page te worden, 
dan schildknaap en uiteindelijk misschien wel een echte ridder! En natuurlijk kun-
nen niet alleen jongens ridder worden! Via het verhaal van de Ridderprinses komen 
we te weten dat ook meisjes héél stoer en dapper kunnen zijn! 
Op vrijdag houden we een Ridderfeest in de klas. Indien je kleuter verkleedkledij 
heeft van een ridder, draak, prins of prinses mag dit die dag worden meegebracht. 
Gelieve alles te voorzien van naam! 

BERICHT VOOR IEDEREEN 
Voor het eerst in vele jaren zullen we volgend jaar terug twee klassen hebben in 
het eerste leerjaar. Door het grote aantal inschrijvingen zullen we de groep op-
splitsen en naast de Vos-en Haasklas nog een tweede klas maken. Daarover kunnen 
we natuurlijk alleen maar héél blij zijn! Over hoe dit verder georganiseerd zal wor-
den komen jullie later zeker en vast meer te weten!   

BERICHT VOOR IEDEREEN: FIETST U? 
Stem dan vandaag nog voor de gemeente Wuustwezel op 
www.fietsgemeente2015.be/wuustwezel. 
U mag drie redenen aanduiden waarom u vindt dat Wuustwezel deze prijs verdient. 
Er kunnen ook suggesties worden gedaan voor een beter fietsbeleid. Stemmen kan 
nog t.e.m. 21 juni 2015 in de categorie “minder dan 20 000 inwoners”. Elke week 
deelt de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde fietsacces-
soires uit aan twee deelne-
mers.  
Bedankt  
en nog veel fietsplezier! 

BERICHT VOOR DE DRIBBEL –EN DE PIEP-DE-MUIZEKLAS: DANKJEWEL! 
Graag willen wij alle ouders en grootouders die onze kleuters naar de Molenbergen 
hebben weg-of teruggebracht hartelijk danken voor de rit. 
Onze kleuters hebben er super van genoten. 
Dank je wel! 
juf Ann, juf Gerd , juf Joyce 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL:  
FLUO APRIL/MEI 
De nieuwe fluo-winnaars hebben zich gedurende 
twee maanden moeten bewijzen. Het vijfde leer-
jaar waren de strafste meisjes en jongens in de 
maanden april en mei, op de voet gevolgd door 
het zesde en het vierde leerjaar. 
Proficiat! 
Voor deze laatste maand allemaal nog een tand-
je… euhm fluo’tje bijsteken hé! 

http://www.fietsgemeente2015.be/wuustwezel

