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JUNI 2022 

voor dag uur wat? prijs 

1KTC do 2 13.30 Verwenmoment met de klasmeters  

iedereen vr 3 8.30-8.45 Applausdag voor fietsers  

3KTA+3KTB vr 3 8.45-15.25 Schoolreis naar Lier met de bus: lunchpakket meebr. €2,8 

1KTD vr 3 voormiddag Bezoek fruitwinkel en fruitsatés maken met klasmeters €1 

iedereen vr 3  Factuur van mei wordt meegegeven  

ma 6 en di 7 juni: vakantie (Pinkstermaandag en facultatieve verlofdag) 

2KTA vr 10 voormiddag Afscheidsactiviteit met de klasmeters €1 

3KTA+3KTB vr 10 13.30-15.25 Papafeest: speurtocht   

L3A+L3B vrij 10 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

2KTA+L6A vrij 10 13.30-15.00 
Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 

 

€3,8  

L6 gratis 

L4A+L4B vrij 10 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

iedereen zo 12  vaderdag  

alle klassen ma 13 3 groepen Opera Caramba brengt op school “De Toverfluit” €6 

alle ouders welkom ma 13 
19.15 
20.30 

Algemene vergadering Oudervereniging 
Receptie klasm/peters 

 

1KTA+1KTC+1KTD+2KTA do 16 8.45-15.25 Schoolreis naar Tivoli met de bus: lunchpakket meebr €4 (bus) 

L1B vr 17 13.30 Activiteit met de klasmeters €1,5 

L1A+L1B ma 20 13.30-15.25 Sportnamiddag   

L2A+L2B di 21 13.30 Activiteit met de klasmeters €1,5 

alle kleuters woe 22 8.45-12.20 Sportdag: sportieve kleding aandoen €6 

L4B woe 22 10.40 Activiteit met de klasmeters €1,5 

L1+2+3+4+5+6 woe 22 11.50 Afscheid leerlingenraad & bedanking vrijwilligers  

L5A do 23 12.30-15.00 Picknick in het park met de klasmeters: lunch meebr.  

L5B do 23 13.30 Afscheidsfeestje met de klasmeters €2 

1KTC + ouders do 23 14.30 Spel & picknick met de klasmeters: ouders welkom  

L6A do 23 15.00-17.00 Gezellige afsluiter met de klasmeters €1 

3KTB vr 24 12.00 Pastafestijn met klasmeters (geen lunchpakket meebr) €1,5 

L4A vrij 24 12.20 Picknick met de klasmeters (geen lunch meebrengen) €1,5 

L3A+L3B vrij 24 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

wie inschreef za 25 vanaf 17.00 Willowland Camping Oudervereniging zie brief 

vanaf ma 27 juni: geen warme maaltijden, soep, broodjes, croques … eigen lunchpakket meebr. of thuis eten 

L1A ma 27 voormiddag Afscheidsfeestje met de klasmeters €2,5 

3KTA ma 27 12.00 Afscheidsfeestje met de klasmeters (geen lunch meebr)  

L1A+L5B ma 27 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L1B+L5A ma 27 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L2A+L2B ma 27 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

alle ouders ma 27 15.30-… Oudercontact (op afspraak)  

L1+2+3+4+5+6 di 28 8.45-15.25 Sportdag: sportieve kleding aandoen €5,5 

L1+2+3+4+5+6 woe 29 10.40 Generale repetitie musical L6   

3KTA+3KTB woe 29 10.45/11.30 Proclamatie: diploma-uitreiking,buitengooien,receptie gratis 

iedereen woe 29  Factuur van juni wordt meegegeven  

L6A + gezin woe 29 19.30 Afscheidsmusical “the secret sneakers” (zaal Roeland)  

L6A + gezin woe 29 21.00 Proclamatie (diploma-uitreiking en receptie) op school  

alle klassen do 30 9.00 Doorschuifuurtje: we maken kennis met de volgende juf/meester 

L1+2+3+4+5+5 do 30 12.20 Zomerrapport  

iedereen do 30 12.00 Erehaag 3KT en L6 (namiddag geen school)  

iedereen do 30 12.20 Einde schooldag (namiddag opvang Marbollen)  



 

 

ORDELIJKHEID 

Er blijven altijd veel verloren kledingstukken, koekendoosjes en brooddozen liggen op school. 
Als er geen naam op het etiket of op de doos staat, vinden we de eigenaar ook niet terug.  
De laatste dagen van het schooljaar houden we onder het afdak een “tentoonstelling”. 
Ga er zeker eens langs. Misschien vind je wel iets waardevols terug? 
Wat na 30 juni blijft liggen en nog bruikbaar is, wordt aan een goed doel geschonken (Meihof of 

Kiemen). 
 

OPBRENGST SPONSORLOOP 

De sponsorloop van de 3 Lintse scholen bracht maar liefst €5000 op.  
De kinderen hebben ontzettend hard hun best gedaan en prima gelopen. Proficiat iedereen! 
De cheque wordt op vrijdag 3 juni in het gemeentehuis plechtig overhandigd aan Water Voor Mabele VZW. 

 

WIJZIGING KEUZE LEVENSBESCHOUWING 

Wie in de lagere school al is ingeschreven en zijn/haar keuze van levensbeschouwing wil wijzigen, moet dit doen 
voor 30 juni. Na 30 juni kan dit niet meer. 
Je moet hiervoor een afspraak maken en een formulier invullen: directeur@bsdewilg.be 
 

VANAF MAANDAG 27 JUNI: EIGEN LUNCHPAKKET 

Om onze voorraad te kunnen opwerken en de facturatie rond te krijgen, bieden we vanaf maandag 27 juni geen 
warme maaltijden, soep, croques en broodjes meer aan. 
Vergeet dan niet je eigen lunchpakket mee te brengen, tenzij je thuis gaat eten. 

 

DOORSCHUIFUURTJE 

Op donderdag 30 juni houden we nog een doorschuifuurtje. Alle klasgroepen schuiven al eens door en maken 
kennis met hun nieuwe juf/meester van volgend schooljaar. 

 

NABEWAKING OP DONDERDAGNAMIDDAG 30 JUNI 

De school sluit op 30 juni om 12.20u. Er is die dag nog nabewaking (zoals op woensdag).  
Je kan daar dan je meegebrachte lunch opeten. 

Je moet je kind wel vooraf aanmelden (mail naar kinderopvang@lint.be of deel het mee aan de balie). 
Opgelet: op vrijdag 1 juli is De Marbollen gesloten. 

 

DVD MET FOTO’S VAN SCHOOLJAAR 2021-2022 

We maakten dit schooljaar weer heel wat fotoalbums van schoolactiviteiten. 
Ze staan op onze website en je kan ze nog even downloaden. Maar binnenkort verdwijnen ze, we maken dan de 
website klaar voor een nieuw schooljaar. 
Voor de liefhebbers bieden we de mogelijkheid om een foto-dvd te bestellen van schooljaar 2021-2022 aan €5. 
Een mooi souvenir. Hoe bestellen? Bezorg €5 op het secretariaat in een envelop met de naam van je kind op en 
“foto-dvd”. Eind augustus of begin september bezorgen wij je de dvd. 

 

START SCHOOLJAAR 2022-2023 + KIJKUURTJE 

Op donderdag 1 september trappen we het schooljaar 2022-2023 officieel af. 
Wie al eens van de sfeer wil proeven of benieuwd is naar hoe zijn/haar klas eruit ziet, kan op woensdag 31 
augustus tussen 11u en 12u een kijkje komen nemen. Wellicht openen we dan ook onze nieuwe Schuit. 

 

Hiep Hiep Hoera…!!! 
 

 vr 24 juni ...................................................... Jelena (kleuterrefter) 
 za 2 juli ...................................................... juf Tina (zorg kleuters) 
 zo 3 juli ……………………………………… juf Kato (taalbadklas) 
 za 16 juli ............................................................ juf Kelly (2KTA) 
 za 20 augustus  ...................................................... juf Iris (1KTD) 

 
Het team van De Wilg wenst iedereen een zalige zomervakantie! 
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