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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Terwijl de kleuters met een z’n allen op school-

reis zijn vertrokken en de leerlingen van de lagere 

school volop toetsen maken, kijken wij al even 

vooruit naar het nieuwe schooljaar. Enkele data 

liggen reeds vast en delen we graag nu al met 

jullie. Je vindt deze verder in deze nieuwsbrief.  

Maar eerst natuurlijk grote vakantie. Voordat we  

zo ver zijn toch ook nog twee drukke weken met tal van activi-

teiten. Hopelijk is het zonnetje dan ook van de partij en kunnen 

we genieten van enkele leuke momenten voordat we elkaar twee 

maanden moeten missen. We kijken uit naar de Vossenjacht en 

de schoolreizen van de lagere school. Natuurlijk ook naar de net-

balwedstrijd tussen de Zesde klassers en de leerkrachten. En op 

de laatste avond en dag van het schooljaar zwaaien we de oud-

ste kleuters en de Zesdeklassers uit… 

Prettig weekend! Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

19/06 Speurneuzen in de Academie K3-L1 

19/06 Mini-tennistornooi (4-5-6) (NM) 

21/06 Vossenjacht 

21/06 Rondleiding in het oud gemeente-

huis L2-L4 

22/06 T-Gala L6 

24/06 Schoolreis lagere school 

25/06 Viering einde schooljaar lag. sch. 

26/06 Klaswissel (lagere school) 

27/06 Netbalwedstrijd  

Zesde klas—Leerkrachten 

27/06 Proclamatie zesde leerjaar 

28/06 Proclamatie derde kleuterklas 

28/06 Laatste halve dag school 
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VERJAARDAGSFEESTJES 

Hallo vriendjes en ouders van de Piep-de-muizeklas, 

In de Piep-de-muis klas is het feest-feest-feest want we hebben 

nog heel wat jarigen te vieren dit schooljaar. 

Daarom willen we vragen om op volgende dagen enkel fruit mee 

naar school te brengen want door al dat lekkers hebben we geen 

koek nodig. 

Wij feesten op volgende dagen : ma 17 juni, di 18 juni, wo 19 

juni, do 20 juni, ma 24 juni, di 25 juni, wo 26 juni, do 27 juni 

Dat gaat plezierig worden ! 

groetjes,  

juf Ann en juf Gerd 

GEZOCHT 

De Rikkiklas is op zoek naar  

loomrekkertjes! Wie heeft er nog 

een voorraad liggen,  

waar hij/zij wel vanaf wil?? 

Wij zouden er HEEL blij mee zijn! 

DATUM KALENDER VOLGEND SCHOOLJAAR 

29/08 Kijkdag in de klassen 18u30 

02/09 Start nieuwe schooljaar 

05/09 Alg. oudercontact Lagere school 

10/09 Alg oudercontact Kleuterschool 

27/09 Scholenveldloop Lagere school 

02/10 Schoolfotograaf 

04/10 Vrije dag 

09/10 Studiedag (vrijaf voor leerlingen) 

21-25/10 Grootouderweek KS 

05/02 Studiedag (vrijaf voor leerlingen) 

16/03 Valentijn-ontbijtmanden-actie 

04/05 Vrije dag 

16/05 Schoolfeest 


