Datum: 2 juni 2014
Aan: Alle ouders
Nieuwsbrief mei

Beste ouders,

De maand mei was een maand vol heuglijke gebeurtenissen en was dan ook alweer snel voorbij. Ik
zet graag voor jullie enkele zaken op een rijtje en werp alvast een blik in de maand juni:
-

Juf Ines van K5 zal dit schooljaar niet terug komen. Zij moet nog een ingreep ondergaan waarna
een lange revalidatie nodig is. Ook het nieuwe schooljaar zal zij niet kunnen starten. In
tussentijd is de klas in goede handen.

-

Ik blik graag even terug op onze verkeersweek. Het was fijn te zien dat overal ‘Sam de
verkeersslang’ hing te prijken met steeds meer stickertjes. Fijn te zien dat de kinderen met de
fiets of te voet naar school kwamen en aandacht hadden voor hun verkeersveiligheid door het
dragen van een fietshelm en/of een fluo-hesje. De leerlingen van onze lagere school hebben op
maandag 5 mei met glans het fietsparcours afgelegd en hun fietsen ondergingen een
fietskeuring door een agent. Wij hopen dat onze leerlingen van deze week heel wat hebben
opgestoken en hen in de toekomst veel te voet of met de fiets mogen verwelkomen.

-

Uiteraard mogen we ons schoolfeest niet vergeten. Het lijkt alweer zo lang geleden. Ondanks
dat de weergoden ons niet zo gunstig gezind waren, zag ik allemaal enthousiaste kinderen
optreden. Het was fijn te zien hoe iedereen genoot van de heerlijke barbecue en na het
optreden gezellig bleef napraten. Ik wil iedereen nog eens danken voor hun aanwezigheid. De
talrijke opkomst betekende veel voor ons. Uiteraard wil ik iedereen danken die zich voor of
achter de schermen heeft ingezet om van ons schoolfeest een echt FEEST te maken. BEDANKT!

-

Vandaag hebben we, tijdens onze maandopening, met de kinderen stilgestaan bij het feest van
Pinksteren. Een feest van enthousiasme, energie vinden om door te gaan en een feest van
‘durven dromen’.

-

Op donderdag 5 juni staat ons laatste Kinderparlement van dit schooljaar gepland. We gaan
met de kinderen op zoek naar ideeën om van 1 september een echt feest te maken. Daarnaast
willen we tips verzamelen om de kinderen aan te zetten de rust in de gangen te respecteren. Ik
nodig u uit om de verslagen na te lezen op onze schoolsite.

-

Op 18 juni staat onze klaswissel gepland. Op dat moment mogen al onze kinderen al eens de
sfeer gaan opsnuiven in hun klas van het volgende schooljaar. Het geeft hen ook de kans om al
eens kennis te maken met hun juf/meester. Daarna zullen de lijsten voor het volgende
schooljaar ook uitgehangen worden.

-

Op het einde van het schooljaar hoort natuurlijk ook een schoolreis. Ik wens al onze kinderen
alvast een veilige reis toe en vooral veel plezier! Kijk op de kalender voor de juiste data.
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DOORLICHTING
Zoals in eerdere brieven te lezen was, hebben we na de paasvakantie de inspectie op bezoek gehad.
Intussen lijkt alles bijna afgerond en wordt er een definitief verslag opgemaakt. Wij zijn in ieder geval
trots dat de inspectie heeft gezien dat er op onze school met veel gedrevenheid en professionaliteit
gewerkt wordt. Vanaf het einde van juni zal het volledige verslag na te lezen zijn op
www.doorlichtingsverslagen.be.
KALENDER
Gedurende een schooljaar veranderen er al wel eens enkele data of komen er activiteiten bij.
Daarom verwijs ik naar onze digitale kalender op onze schoolsite voor de meest actuele informatie.
CIRCUS PICOLINI
Tijdens ons schoolfeest werd al een tipje van de sluier gelicht. Volgend schooljaar vereert circus
Picolini ons opnieuw met een bezoek aan onze school. Gedurende de eerste week van februari 2015
zullen al onze kinderen ondergedompeld worden in de wereld van het circus. Tijdens het weekend
van 7 en 8 februari zullen de kinderen jullie verrassen met een spectaculair programma! Data om
alvast te noteren.
OPROEP AAN DE OUDERS
-

Woensdag 4 juni zal de parking van de parochiezaal niet bruikbaar zijn vanwege een activiteit
in de parochiezaal. Gelieve hiermee rekening te houden.
Bedankt voor jullie medewerking.

Hier vindt u het agenda voor juni 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 2: Maandopening
Donderdag 5: Kinderparlement
Vrijdag 6: LS zwemmen
Zondag 8: Pinksteren
Maandag 9: Pinkstermaandag
Dinsdag 10: Bib bezoek LS

(Alle boeken inleveren!)

Woensdag 11: Fruitdag
Maandag 16: Schoolreis kleuters naar ‘De kloek’
Schoolreis L3-L4 naar Hidrodoe en Netepark

•

Dinsdag 17: Schoolreis L1-L2 naar ’t Groenhof (Pulle)
L5-L6 NM Speedminton

•
•
•

Woensdag 18: Klaswissel
Maandag 23: L2 NM schoolvoorstelling ‘Lotta’
Dinsdag 24: L5-L6 schooluitstap naar Zoo van Antwerpen
Uitreiking kleuterdiploma (19u00)

•
•

Donderdag 26: Procclamatie zesdeklassers + receptie (20u00)
Vrijdag 27: Rapport 5
School open tot 12u00

•

Maandag 30: Start zomervakantie
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