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Nieuwsbrief juni 2018
Beste ouders,
Met de vakantie voor de deur wil ik jullie toch nog even verwennen met een korte
nieuwsbrief. Hierin een terugblik op een aantal activiteiten en ook al een
vooruitblik.op het nieuwe schooljaar 2018-2019.

Laat me vooral starten met iedereen een deugddoende vakantie toe te wensen. Een
tijd om volop te genieten van je kinderen, het niet MOETEN en van nog zoveel
andere dingen!

Voor de laatste schooldag: Kinderen moeten niets meebrengen. We sluiten ons
jaarthema af en ze krijgen van ons een gezond tussendoortje. We laten ze ook
voldoende bewegen!
Om 11u50 eindigt de schooldag.

Activiteiten
In de week van 4 juni werd onze graskoer
getransformeerd in een echt voetbalveld. Er werd
elke wedstrijd sportief gestreden. Het was een fijn
tornooi.
In de strijd tussen het zesde leerjaar en de
leerkrachten mocht, na een spannende wedstrijd,
het zesde leerjaar de beker in ontvangst nemen. Het
vierde leerjaar kreeg de fairplay beker. Proficiat!

Verkeer
Op donderdag 12 juni kregen onze
leerlingen van L3-L6 een theoretisch en
praktisch lesje over de 'dode hoek' in
het verkeer. Het werd voor hen een
boeiende ervaring.

Onze schoolomgeving zal in de toekomst een stuk veiliger worden en uitnodigend
voor de zwakke weggebruikers. Na vele jaren van vruchtbaar overleg met de
betrokken partijen is het plan klaar en worden de concrete stappen gezet.
U hebt het misschien ook in de krant gelezen?

Vernieuwingen
Tijdens de zomervakantie staan er alweer heel wat werken gepland in onze school:
- Opfrissing van de speelplaats
- Schilderwerken in de inkomhal
- Nieuwe poort aan de graskoer
- Aanleg van een Kus- en knuffelzone (Lees er hier meer over)
- ...
We blijven investeren om van onze school een fijne plek de maken voor onze
kinderen.

Wist je dat ...
- onze leerlingen van L2 en L5 een muzische voorstelling hebben gedaan voor alle

kinderen van de lagere school en voor hun ouders en grootouders. Lees meer... of
bekijk het filmpje
- de kleuters van K2 een zwembad in hun klas hadden. Kijk mee...
- ze in het eerste leerjaar tijdens de klaswissel een speciale gast mochten ontvangen.
Lees meer...
- er in K6 en K7 heel wat mama's op bezoek kwamen. Lees meer...
- L3 het boekenbeest op bezoek kreeg. Lees meer...
- er een boekenruilbeurs werd georganiseerd voor de kinderen van de lagere school.
Ze hebben nu weer nieuw leesvoer voor de vakantieperiode.
- de kleuters van K6 en K7 nu weten waar de bijtjes hun nectarines halen. ;-) Lees
meer...
- er alweer een nieuwe schoolkrant is gepubliceerd. Lees ze hier.

Prikbord
Enkele zaken om zeker aan je prikbord te hangen:

Op maandag 3 september zetten we het nieuwe schooljaar feestelijk in en onthullen
wij ons nieuw jaarthema. We hopen dan ook vele ouders, grootouders, ... te mogen
ontvangen om dit bijzondere moment samen met onze kinderen te beleven. Iedereen
welkom op onze graskoer om 8u45.
OPDRACHT: Wij vragen aan alle kinderen om op deze eerste schooldag een foto
van de vakantie mee te brengen. Een gekke, grappige, serieuze, bijzondere... foto
om te laten zien wie je bent en wat je leuk vindt. We hopen zo een mooie collage te
kunnen maken.

Hier nog enkele leuke initiatieven in en rond Oelegem:
* Woordatelier te Broechem.
* Kinderrommelmarkt en kinderdisco te Broechem
* Zankamp Zingeliere te Lier
Weldra meer info op onze website bij 'flyers externen'

AGENDA

Klik hier voor de agenda van het komende schooljaar

Enkele data om zeker te noteren:

We geven graag de datum van de pedagogische studiedag nog mee:
Maandag 21 januari voor KS en LS

Met vriendelijke groet,
Kevin Francken - Directeur

