Nieuwsbrief juni 2019
Schoolfeest
Dankjewel aan allen die op een of andere manier hebben bijgedragen aan
het succes van het schoolfeest ! Kwam je een handje toesteken, bracht je
een dessertje mee, of kwam je meegenieten van het optreden van de
kinderen, jouw steunende aanwezigheid waarderen wij van harte ! Met de
opbrengst bekijken we tijdens de vakantie welke speelplaatsmaterialen
aan vervanging toe zijn en brengen we wat verfraaiingen aan.
Zo hopen we de kinderen in september terug op een frisse speelplaats te kunnen begroeten.

Eerste communie, vormsel, lentefeest
De afgelopen weken deden sommige kinderen hun eerste communie, anderen
werden gevormd en nog anderen vierden hun lentefeest…
Van harte proficiat aan elk van jullie !

Tips bij zonnig weer
We genieten allemaal graag van warme en zonnige dagen. Ook op school
wordt er op zonnige dagen meer tijd buiten doorgebracht. We doen dit
graag op een veilige manier daarom vragen we graag jullie medewerking:
- Smeer je kind ’s morgens en indien mogelijk ’s middags thuis in met
zonnecrème. De oudere kinderen kunnen zichzelf al goed insmeren.
Geef hen gerust een kleine tube zonnecrème mee in de schooltas.
- Geef een petje of hoedje mee, zeker voor de kleuters.
- Kies luchtige, losse kledij maar bedek de schouders. (Geen topjes of jurkjes
met spaghettibandjes)
Hou hier zeker ook rekening mee als je kind op schoolreis gaat.

Diploma-uitreiking 3de kleuterklas en einde basisschool
Het schooljaar zet stilaan zijn eindsprint in. De kinderen van de
3de kleuterklas nemen weldra afscheid van hun kleutertijd. Dat
moet gevierd worden. Alle ouders van deze kinderen zijn van
harte welkom op de diploma-uitreiking op maandag 24 juni om
13u30.
Van de kinderen die volgend schooljaar naar de secundaire
school gaan, nemen we afscheid op vrijdag 21 juni om 19u in
de turnzaal op de Assenedesteenweg.

Belangrijke data juni 2019
Vrijdag 7/06

Schoolreis L3 + L4
Geen zwemmen! (zwembad gesloten)

Maandag 10/06

Pinkstermaandag: vrije dag.

Dinsdag 11/06

Medisch contactmoment 1ste kleuterklas

Vrijdag 14/06

Zwemmen L1A + L5

Maandag 17/06

Schoolreis G5

Dinsdag 18/06

Schoolraad

Woensdag 19/06

Zwemmen G5 + G2 (2de kkl)

Donderdag 20/06

Zwemmen G1 + G2 (1ste kkl) + G3 (1ste kkl)
Oudercontact kleuterklassen

Vrijdag 21/06

Zwemmen L1B + L4
Schoolreis G4
Afscheid schoolverlaters 19.00u

Maandag 24/06

Sportdag lagere school
Afscheid 3de kleuterklas 13.30u

Dinsdag 25/06

Schoolreis L5 + L6

Vrijdag 28/06

Viering
Rapport
11.40u: start van de zomervakantie,
leerlingen vrij in de namiddag

