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NIEUWSBRIEF JUNI 2021 

1.Sociale vaardigheden 

In ons jaarthema “wij zijn geluksvogels” belandt vogel Branta als laatste in onze 

school. Deze vogel zal ons leren om onze gevoelens te uiten maar ook om krachtig en 

moedig te zijn.  

 

2.Schoolfeest 2021 : herinnering 

 

2.1.Take away pizza- en pastafestijn 

Wie ons pizza- en pastafestijn steunde, kan de bestelling afhalen op het gekozen 

tijdstip op zaterdag 29 mei van 9 tot 12 uur via drive in.  

Via de Fazantenstraat rijdt u de parking voor het witte hoekhuis links op. U rijdt 

door het witte poortje op de speelplaats van vestigingsplaats 2. Daar krijgt u uw 

bestelling, aan onze gymzaal. Uitrijden doe je over de speelplaats door de poort 

aan de Aardseweg. Dank je wel en alvast smakelijk eten ! 
 

2.2.Wandel-en zoektocht  

We kregen al enkele ingevulde oplossingsbladen binnen via onze brievenbus of via 

uw kind(eren)! Bedankt hiervoor. Wie zin heeft, kan nog steeds meedoen aan onze 

wandel -en zoektocht tot en met 15 juni.  

  

2.3.Tombolaverkoop 

Ten laatste vrijdag 11 juni  kan u de tombolalootje binnen brengen op onze school. 

Er zijn prachtige prijzen te winnen waarvoor dank aan onze sponsors. 
 

Oplossingen en winnaars van onze wandeltocht en de winnende tombolanummers 

worden via het ouderplatform en ons infobord aan de school bekend gemaakt. 

Prijzen kunnen ten laatste woensdagvoormiddag 30 juni afgehaald worden.  
 

     2.4. Schoolfeest voor alle kinderen tijdens de schooluren  

Op donderdag 27 mei hielden de kleuters en de kinderen van L1 “schoolfeest” op 

vestigingsplaats 1. Op vrijdag 28 mei was vestigingsplaats 2 met de kinderen van L2 

tem L6 aan de beurt. Alle kinderen kregen ook een lekker ijsje als winnende 

“tombolaprijs”. Foto’s hiervan kan u op onze website bewonderen. 
 

Alvast een dikke dank je wel om onze schoolwerking te steunen !  

De winst van deze acties zal integraal besteed worden aan onze nieuwe 

gymvloer die in juli zal geplaatst worden. 

 

3.Nieuws uit de kleuterschool 

Verkeersactiviteit 

Op dinsdag 8 juni oefenen al onze kleuters hun stapvaardigheden in de 

schoolomgeving. 

Gelieve je fluovestje die dag aan te doen !  
 

”Kleuterprijs” einde schooljaar 

Jaarlijks ontvangen onze kleuters op de laatste dag een “prijs” ter afsluiting 

van het schooljaar. Vanaf dit schooljaar reiken we geen individuele prijs meer uit.  

Elke kleuterjuf zal met dit budget extra nieuw speelgoed of educatieve materialen voor 

haar eigen klas aankopen.  

 

Gezocht : keukenrollen en ronde lege kaasdoosjes om te knutselen. 

Wie heeft, geef maar met je kleuter mee ! 
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4. Bebat-punten 

Dank je wel voor jullie massale inzameling van batterijen op onze school.  

Met de gespaarde Bebat-punten konden we nieuwe puzzels voor de kleuterschool en 

BeeBot matten voor de lagere school aankopen.  

Ook werden er enkele kleine nieuwe gymmaterialen voor al onze kinderen aangekocht 

om in de bewegingslessen te gebruiken. 

 

5.Afzwaai  
K3 

Traditiegetrouw nemen we afscheid van onze 3de kleuterklassers. Zij wagen de sprong 

naar het 1ste leerjaar op 1 september.  

Rekening houdend met de heersende coronamaatregelen houden wij een ceremonie in 

openlucht op onze speelplaats op dinsdag 22 juni voor K3B (juf Elize) om 14.15u en voor 

K3A (juf Michelle) om 15.45u. Deze kan enkel doorgaan, omwille van de corona 

maximumcapaciteit,  met de kleuters en hun ouders, GEEN broers of zussen. Deze 

datum was u reeds gekend maar hou alvast het passende moment vrij. Een uitnodiging 

met meer info volgt nog. 

L6 

Een dagje later, op woensdagavond 23 juni organiseren wij een afsluitmoment voor onze 

6de klassers en hun ouders vanaf 18 tot 21 uur. Wegens de huidige coronamaatregelen 

kunnen we met alle betrokkenen geen afscheidsreceptie houden zoals we het gewoonlijk 

op onze school organiseren maar kiezen we om dit met gezinsbubbels te doen.  

Op de speelplaats zullen juf Sarah, juf Elien en juf Ellen afscheid nemen van de 

individuele leerling en zijn of haar ouders op het door u gekozen tijdstip.  

Er volgt nog aparte info over het concrete verloop en de kans om een tijdstip te kiezen. 

Alle meisjes en jongens die op onze school ‘afzwaaien’ wensen we alvast een goede start 

in de middelbare school en veel succes met hun verdere studies! 

 

6.Einde schooljaar 

We verwachten alle kinderen ook op de laatste schooldag woensdag 30 juni om 8.30 uur 

op school. We sluiten het schooljaar af met een dankviering op onze speelplaats gevolgd 

door een laatste klasactiviteit met de klasgenootjes en de juf of de meester.  

Wie nog graag de leerkracht wenst te spreken, mag vooraf de juf/meester contacteren 

om een oudercontact te plannen voor of na de lessen.  

De laatste schooldag eindigt om 11.50 uur, die namiddag is er geen opvang meer op 

school.  

 

7.Vooruitblik  
We blikken al wat vooruit naar het nieuwe schooljaar…. 

Op donderdag 26 augustus van 18 tot 19 uur heten wij jullie van harte welkom op 

ons kijkmoment. Zo kan ieder kind kennis maken met zijn of haar nieuwe klas en 

leerkracht.  

Info zoals verlof -en pedagogische studiedagen, net als de organisatie van onze klassen 

voor 2021-2022, zal u in de volgende nieuwsbrief kunnen terugvinden. 

 

7.Tot slot 

We gaan nu de laatste maand van het schooljaar in en trachten dit toch wel speciale 

schooljaar gezond en wel te eindigen.  

 

 

 

 

Ik wens alle kinderen, hun ouders en het ganse schoolteam fijne “laatste” schooldagen 

toe. 

 

Ellen Beyens, directie  
en schoolteam 



  
Juni 

DINSDAG 1   

WOENSDAG 2   

DONDERDAG 3   

VRIJDAG 4 Zwemmen L3,L4, L5 en L6 

ZATERDAG 5   

ZONDAG 6   

MAANDAG 7   

DINSDAG 8 
Theatervoorstelling in CC De Werft voor 1ste kleuterklas  
Staptraining voor alle kleuters 

WOENSDAG 9   

DONDERDAG 10   

VRIJDAG 11 
Leeruitstap kleuterschool (annulatie wegens coronamaatregelen) 
Zwemmen L3,L4 , L5 en L6 

ZATERDAG 12   

ZONDAG 13   

MAANDAG 14   

DINSDAG 15 
Sportdag op de Leunen voor L3 en L4 
Schoolraad (online?) om 20 uur  

WOENSDAG 16   

DONDERDAG 17 Zwemmen K3  

VRIJDAG 18 
Sportdag in de Boogaard voor L1 en L2 
Zwemmen L3,L4, L5 en L6 

ZATERDAG 19   

ZONDAG 20   

MAANDAG 21   

DINSDAG 22 Afzwaai K3  

WOENSDAG 23 Afzwaai L6  

DONDERDAG 24   

VRIJDAG 25 Zwemmen L3 en L4  

ZATERDAG 26   

ZONDAG 27   

MAANDAG 28 
Lokale uitstapjes door lagere school  
Sportdag te Bel voor L5 en L6  

DINSDAG 29  Rapport 3 

WOENSDAG 30  Laatste schooldag tot 11.50u, geen opvang door Bengelbende ‘s namiddags   



 


