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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Vandaag is één van de meest bijzondere dagen van het  

schooljaar. De mama’s en papa’s (!) nemen de school een beetje 

over van de leerkrachten voor de jaarlijkse Vossenjacht. Altijd 

superplezant! Graag bedanken we alle ouders die vandaag mee 

kwamen ravotten en in het bijzonder natuurlijk de mensen van 

de werkgroep voor zo’n leuke dag voor onze kinderen!  

Dankjewel!!! 

Prettig weekend!  

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

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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DE LAATSTE WEEK IN DE RIKKIKLAS 

Maandag:  

Fiets meebrengen, ook voor de:  

Dinsdag:  

Jullie mogen een speelgoedje van thuis meebrengen, om samen 

in de klas mee te spelen. Geen fragiele of dure spulletjes alsje-

blieft, want het komt terecht in kinderhanden! ;) 

Woensdag:  

Feest voor onze juf! We vieren de verjaardag van onze juf. (Die 

eigenlijk in de vakantie jarig is!) 

Vrijdag:  

Diplomafeest: alle mama's en papa's zijn welkom! (zie uitnodi-

ging) Wij mogen onze feestkleren aandoen, aangezien wij de 

sterren van de dag zijn! :)  

Onze laatste kleuterschooldag is maar een halve schooldag!!  

VOLGEND SCHOOLJAAR 

We starten volgend schooljaar op donderdag 29 augustus.  

Tussen 18u30 en 19u30 staan de klasdeuren open om een kijkje 

te komen nemen in je nieuwe klas. Een mooi moment om kennis 

te maken met de nieuwe leerkracht(en), om je vriendjes weer te 

zien, om eventueel al één en ander door te geven aan de juf. 

Hopelijk zien we jullie dan, na een lange vakantie, weer  

verschijnen!                                                            

FIETSEN NAAR DE BERGEN... 

Volgende week donderdag, 27 juni '19, in de  

namiddag zullen de leerlingen van de Regenboogklas en de Dino-

klas naar de Molenbergen fietsen om er lekker te ravotten! 

Meebrengen: 

- fiets in goede staat 

- rugzakje met drank en koek of fruit 

- fluovest 

- speelkledij aandoen 

juf Karin en juf Magd 

ZOMER! 

Joepie! Daar is de zomer! Het wordt  

supermooi zomers weer met heel veel zonne-

schijn. Wij voorzien zonnecrème voor de kin-

deren, maar mogen wij toch vragen om uw 

kinderen ‘s ochtends al goed in te smeren 

zodat wij fijn in het zonnetje kunnen spelen? 

Dankjewel! 

FOTO’S OP DE WEBSITE 

Er is een probleem met de fotopagina  

op onbze website, waardoor we jammer ge-

noeg geen foto’s kunnen plaatsen. We probe-

ren het natuurlijk snel op te lossen! 

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) 

21-25/10 Grootouderweek KS 

05/02 Studiedag (vrijaf) 

16/03 Valentijn-ontbijtmanden-actie 

04/05 Vrije dag 

16/05 Schoolfeest 
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