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NIEUWSBRIEF JUNI 2022 

 

1.Schoolthema en project sociale vaardigheden  

Als laatste in ons jaarthema “de kracht van verbinden” komt “ de palmboom” aan bod 

en maken we tijdens deze laatste schoolmaand “tijd voor elkaar”.  

We verzamelen bij de boom 

en nemen de tijd om terug te blikken 

bij wat ons dit schooljaar geraakt heeft. 

Ook staan we dankbaar stil  

bij wat of wie ons doen groeien heeft. 

We bewegen mee met de tijd. 

Ieder van ons zorgt mee voor een mooie wereld.  

Ieder van ons werkt mee en investeert. 

Het is belangrijk om onze tijd goed in te zetten. 

Tijd is een kostbaar geschenk. 

 

2.Schoolfeest  

Wat waren we allen blij om samen terug te kunnen feesten en vieren ! 

Duizend maal dank voor uw massale aanwezigheid op ons schoolfeest !  

 

3.Leerlingbevraging 

Eind april namen we bij de kinderen van L3 tem L6 een bevraging af om het 

welbevinden en de tevredenheid van onze leerlingen op school te onderzoeken.  

We bespraken de resultaten in ons schoolteam en zullen mogelijke acties in het 

kinderparlement met de leerlingen bespreken.  

We delen u graag enkele bevindingen van onze kinderen mee :  
 

Welbevinden 
*74% speelt graag op de speelplaats, 18% meestal wel, 6% meestal niet en 2% speelt nooit 
graag op de speelplaats 
*59% geeft aan nooit gepest te worden op school, 29% meestal niet, 11% vindt dat ze 
meestal gepest worden en 1% altijd.  
Werkhouding 
*41% van onze kinderen vinden dat ze altijd goed opletten tijdens de les, 55% meestal wel 
en 4% meestal niet (geen enkel kind geeft aan dat ze nooit oplet in de klas) 
*44% van onze kinderen vindt wat ze op school leren altijd interessant en boeiend, 43% 
meestal wel, 11% meestal niet en 2% vindt het nooit interessant en boeiend. 
Beeld van de leerkracht  
45% van onze kinderen geeft aan dat onze leerkrachten naar de leerlingen luisteren als er 
iets gebeurd is, 43% meestal wel, 10% meestal niet en 2% vindt dat onze leerkrachten nooit 
luisteren. 
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4.Eerste communie voor onze leerlingen van L2 

Zaterdag 4 juni vindt de eerste communieviering om 14 uur plaats in onze Sint-

Hubertuskerk. U bent van harte welkom om mee te vieren ! 

 

5.Vooruitblik ’22-‘23 

Info zoals verlof -en pedagogische studiedagen, onze openklasdag eind augustus en de 

organisatie van onze klassen voor het nieuwe schooljaar, zal u in een extra nieuwsbrief 

(eind juni) via het ouderplatform ontvangen. 

 

6.Afzwaai  
K3 

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

naar het 1ste leerjaar op 1 september. Op dinsdag 21 juni om 14 uur start het 

afzwaaimoment op onze kleuterspeelplaats.  

L6 

Een dagje later, op woensdagavond 22 juni om 20 uur organiseren wij een 

afsluitmoment met officiële proclamatie voor onze 6de klassers en hun ouders. 

Aansluitend volgt er een receptie als afzwaai van onze school.  

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! 

Meer info volgt aan de betrokken ouders via het ouderplatform. 

 

 

 

 

7.Vooruitblik ’22-‘23 

Info zoals verlof -en pedagogische studiedagen, onze openklasdag eind augustus en de 

organisatie van onze klassen voor het nieuwe schooljaar, zal u in een extra nieuwsbrief 

(eind juni) via het ouderplatform ontvangen. 

 

 

8.Einde schooljaar 

We verwachten dat alle kinderen tot en met de laatste schooldag , donderdag 30 juni  

om 8.30 uur, deelnemen aan alle activiteiten en lessen op school. We sluiten het 

schooljaar af met een dankviering gevolgd door de laatste klasactiviteiten 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.  

 

 

8. Tot slot 

We gaan nu de laatste maand van het schooljaar in en wensen alle kinderen, hun ouders 

en het ganse schoolteam fijne “laatste” schooldagen toe. 

 

Ellen Beyens, directie  
en schoolteam 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Juni 2022 

WOENSDAG 1   

DONDERDAG 2   

VRIJDAG 3  Zwemmen L3,L4, L5 en L6 

ZATERDAG 4  Eerste communieviering om 14 uur 

ZONDAG 5   

MAANDAG 6 Pinkstermaandag 

DINSDAG 7   

WOENSDAG 8   

DONDERDAG 9   

VRIJDAG 10   Zwemmen L3,L4, L5 en L6 

ZATERDAG 11   

ZONDAG 12   

MAANDAG 13   

DINSDAG 14   

WOENSDAG 15   

DONDERDAG 16   

VRIJDAG 17 
Zwemmen L3,L4, L5 en L6          Sportdag L1 en L2  
Leeruitstap kleuterschool  

ZATERDAG 18   

ZONDAG 19   

MAANDAG 20   

DINSDAG 21 14 uur : afzwaai K3 voor ouders en kleuters  

WOENSDAG 22 
10.30 uur : kennismakingsmoment nieuwe kleuters 
20 uur : proclamatie L6 voor ouders en leerlingen  

DONDERDAG 23   

VRIJDAG 24  Leeruitstap lagere school  

ZATERDAG 25   

ZONDAG 26   

MAANDAG 27  Zwemmen L1 en L2             Sportdag L5 en L6 

DINSDAG 28   

WOENSDAG 29   

DONDERDAG 30  Laatste schooldag tot 11.50 uur  
 


