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Nieuwsbrief juni 2018

Beste ouders
Naar het einde van het schooljaar willen wij u
danken voor het vertrouwen dat u schonk in “Onze School”.
Langs deze weg danken wij tevens alle mensen
die op één of andere manier een handje toestaken!
Lieve mensen van het oudercomité,
beste ouders en sympathisanten die ons telkens weer steunen:

1. Laatste week juni, opendeuravond en infoavonden september




Vanaf maandag 25 juni kunnen de kinderen geen drankjetons meer op de
schoolrekening laten zetten. Een drankje kan met gepast geld (0.55 euro)
aangekocht worden.
Woensdag 27 juni om 9 uur: slotviering van de lagere school in de parochiekerk
Vrijdag 29 juni eindigen de lessen om 12.00 uur.
Opendeuravond tijdens de zomervakantie:
Op woensdag 29 augustus tussen 18.00 en 20.00 uur bent u allen van harte
uitgenodigd op onze opendeuravond.
U kan die avond samen met uw kind al eens een kijkje gaan nemen in de nieuwe
klas en kennismaken met de nieuwe leerkracht.
U mag natuurlijk ook in andere klassen langsgaan!



We hebben reeds de data voor de ouderavonden van september vastgelegd.
Data infoavonden september:
donderdag 6 september om 19.00 uur

kleuterschool

Maandag 10 september om 19.00 uur
Dinsdag 11 september om 19.00 uur

1L,2L en 3L
4L,5L en 6L

2. Een extra klas:
Tijdens de zomervakantie zal het bureel van juf Griet worden omgetoverd tot een extra
kleuterklas. Juf Griet krijgt een nieuw kantoor op het einde van de gang aan het tweede
leerjaar.
De extra klas zal gebruikt worden om de eerste kleuterklas gedeeltelijk op te splitsen.

3. Leerkrachten volgend schooljaar:
1ste kleuterklas (2,5 en 3- jarigen)
2de kleuterklas (3 en 4-jarigen)
3de kleuterklas (5-jarigen)

juf Kathleen en juf Christa
juf Birgit
juf Carine

De oudsten van de 3-jarigen zullen doorschuiven naar de 2de kleuterklas. We zullen zowel in
de 1ste als in de 2de kleuterklas met gemengde leeftijdsgroepen werken.
De 1ste kleuterklas zal deeltijds opgesplitst worden. Juf Kathleen gaat dan met instappertjes
werken en juf Christa met de 3-jarigen.
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

juf Erna
juf Maartje en juf Leen
juf Marissa en juf Katleen
juf Katleen
juf Leen en juf Ilse
juf Ilse

Het 3de en het 4de leerjaar zitten in de namiddag enkele uren samen bij juf Katleen.
Het 5de en het 6de leerjaar zitten in de namiddag enkele uren samen bij juf Ilse.
Als juf Maartje in de namiddag aan zorg werkt, zal juf Leen lesgeven in het 2de leerjaar.

4. Er viel weer heel wat te beleven!
Ook tijdens het derde trimester was er weer heel wat te beleven in onze school!
De kleuters gingen met “een grote bus” op uitstap naar de kabouterberg te Kasterlee, de
lagere school had een super fijne schooluitstap naar Planckendael, onze vijfde- en
zesdeklassers hebben genoten van zalige zeeklassen, we hadden leuke sportdagen…
U kan van dit alles de sfeer opsnuiven op onze website. Neem zeker eens een kijkje!
5. En tot slot…
Wij wensen iedereen een schitterende, zonnige, niet te natte zomervakantie!
Wij wensen onze zesdeklassers een geweldige start in hun verdere schoolloopbaan!

Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam

