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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Voor de laatste weken van dit bijzondere schooljaar voorzien 

we graag nog enkele speciale activiteiten om toch in schoon-

heid af te sluiten. Volg zeker goed kalender, agenda, speciale 

brieven en/of Smartschool-berichten waar je meer info kan 

vinden. Zo hoeven de kinderen niets te missen! 

En dan is het ook #deviltime: op 11, 17 en 21 juni brengen we 

de voetbalsfeer op school. Kinderen mogen hun supporters-

outfit aantrekken, want op die dagen (of de dag nadien) spe-

len de Rode Duivels hun groepswedstrijden op het EK. 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN IN JUNI? 

8/06 Suske en Wiskemuseum L6 
Slaapfeestje L6 

9/06 Workshop: ‘Digitale wolven’ L3 

10/06 Zwemmen L3 

10/06 Voetgangersexamen L4 

11/06 ‘Schoolreis’ kleuters 

11/06 Wieltjesdag 3 en 4 

14/06 Medisch schooltoezicht 

16/06 Fietstocht L3 

16/06 Medisch schooltoezicht 

17/06 Medisch schooltoezicht 

17/06 Zwemmen L3 

18/06 Sportdag lagere school 

18/06 Molenbergen (=prijs ouderraad) 

23/06 Sportdag kleuterschool 

24/06 Zwemmen L3 

25/06 Vossenjacht 

28/06 ‘Schoolreis’ lagere school 

29/06 Proclamatie K3  

 Proclamatie L6 

30/06   Laatste schooldag tot 12u15 
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SPORTDAG KLEUTERS 

Beste ouders, 

Woensdag 23 juni is het sportdag voor de 2de 

en 3de kleuterklassen (en ook voor alle kleuters 

van de Micky - en Minnie Mouseklas). De sport-

dag gaat door aan de sporthal waar ze allerlei 

sportieve activiteiten mogen doen. 

De kleuters mogen die dag in sportieve kledij 

naar school komen. En graag schoenen die ze 

gemakkelijk aan en uit kunnen doen.  

Sportieve groetjes, 

juf Liesbet  

en meester Stijn 

PROCLAMATIE 

Op de voorlaatste dag van dit schooljaar, dinsdag 29 juni, 

vinden de proclamaties plaats voor de kinderen die 

‘afzwaaien’. De oudste kleuters krijgen in de voormiddag hun 

kleuterdiploma en vertrekken dan met de huifkar voor een 

leuk dagje op weg. De leerlingen die de lagere school vaarwel 

zeggen en naar de middelbare school gaan worden ‘s avonds 

verwacht voor de plechtige uitreiking van de getuigschriften. 

Ouders van de kleuters én van onze leerlingen worden uitge-

nodigd om dit moment mee te beleven met hun kinderen. Een 

receptie kan helaas niet, maar we maken er toch iets heel 

speciaals van op deze belangrijke dag.  

Een uitnodiging met meer info voor de ouders volgt nog. 

SCHOOLREIS 

Door de coronamaatregelen kunnen de geplande schoolreizen 

jammer genoeg niet doorgaan. Natuurlijk zorgen we voor een 

leuk alternatief! Een dagje ravotten voor alle kinderen. 

Wat gaan we doen? 

Op vrijdag 11 juni  

• Instap en eerste kleuterklas: spelen op school met veel 

ruimte en extra aanbod! 

• Tweede kleuterklassen (Ook Mickey -en Minnie Mouse-

klas): Spelen in de Molenbergen  

         (kleuters mogen daar worden gebracht en opgehaald) 

• Derde kleuterklassen: de grote speeltuinentocht 

Op maandag 28 juni 

• Eerste en tweede: spelen in de Molenbergen                       

(We gaan naar daar wandelen) 

• Derde en vierde: fietsen naar ‘Den Bosrust’ (Essen) 

• Vijfde en zesde: ‘verrassing’ (fiets meebrengen) 

Let er op om die dag zeker speelkledij te voorzien, eventueel 

een petje, zonnecrème en genoeg drinken! 


