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Belangrijke data: 

 29/06 Viering einde schooljaar 

 29/06 Proclamatie 6de lj. 

 30/06 Kleuterdiploma (9u) 

 30/06 Klassenruil lagere school 

 30/06 11u55 Einde van het 

   schooljaar 

 4/07 Klusjesdag 

 27/8 Kijkdag in de nieuwe klassen 

 voor kleuters en leerlingen 

 van de lagere school! 

 

 

 

 Beste allemaal! 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar… snik, snok… hoe gaan we dat toch doen? 
Een héle vakantie zonder onze juffen en meesters… een hele vakantie zonder al 
die lieve kindjes in onze klas…  
Laten we nog anderhalve dag genieten van elkaars gezelschap. Dinsdagmiddag ein-
digt het schooljaar en wensen we elkaar een geweldige vakantie!  
Op donderdag 27 augustus gaan we weer 
van start. Dan vliegen we er in met ons 
kijkmomentje in de nieuwe klas van jouw 
kleuter of leerling van de lagere school. 
Die dag hangen ook de lijsten uit waarop 
je kan vinden in welke klas jouw kind 
komt. Tot dan houden we het nog even 
geheim, maar ik kan al verklappen dat de 
juffen en meester er heel erg naar uitkij-
ken! 
Geniet van het weekend en de vakantie  
en hou ons in de gaten op de website en 
op Facebook hé... 
Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: KLUSJESDAG 
Er zijn al verschillende ouders die zich hebben aangeboden om te komen helpen 
klussen. Dat doet ons uiteraard bijzonder veel deugd! We gaan van start om 10u.  
Wat gaan we doen? 

 Krijtborden speelplaats ophangen 

 Kleuterrefter opfrissen 

 Toiletten plaatsen aan kleuterrefter 

 Schilderwerken op de speelplaats 

 Herstellen tuinhuisje aan de zandbak 

 Snoeien van de klimop aan de zandbak 

 Snoeien van de hagen op de speelplaats 

 Herstellen van de hekjes op de speelplaats 

 Verhuizen van enkele materialen 

 Opruimen van het ‘melkhuisje’ 

 … 
Als je het alsnog voelt kriebelen, aarzel niet om een kijkje te komen nemen en 
een handje toe te steken. 
Alvast bedankt!!!!! 



BERICHT VOOR IEDEREEN: GEZOCHT 
Voor de goede werking van onze school zijn we nog op zoek naar enkele vrijwil-
ligers die een steentje willen bijdragen.  
Omdat we veiligheid in het verkeer heel belangrijk vinden zouden we graag een 
vrijwilliger vinden die ‘s morgens en/of ‘s avonds de oversteek aan de Klooster-
straat wil verzorgen. We voorzien een opleidingsmoment bij de politie en uiteraard 
een uitrusting. Dit schooljaar was de  oversteek een taak van leerkrachten, maar 
voor hen komt dit op een druk moment en is het vaak moeilijk om er (tijdig) te 
zijn. Daarom deze warme oproep. 
Ook voor de middagspeeltijd zouden we nog een kracht kunnen gebruiken die helpt 
met toezicht doen op de speelplaats. Dit tussen 11u55 en 13u15 op dinsdag, don-
derdag en/of vrijdag. Als je interesse hebt of meer wil weten, aarzel niet om onze 
directeur aan te spreken. Alvast een grote dankjewel van ons allemaal! 

BERICHT VOOR DE KLEUTERSCHOOL: KLASVERDELING 
De kleuterjuffen zijn volop bezig om de kinderen te verdelen. We trachten uiter-
aard rekening te houden met vriendjes om tot een evenwichtige verdeling te ko-
men, maar de klasgroepen zullen er dus een beetje anders uit zien dan dit jaar. 
Bovendien hebben we twee nieuwe klassen. Juf Sofie start volgend jaar in ‘De klas 
van Jules’ en juf Joyce in de ‘Sterretjesklas’.  


