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Beste ouders,
Beste grootouders,
Schoolfeest

Openluchtklassen

Vakantiekamp

De laatste loodjes wegen het zwaarst beweert men. We gaan echter niet te zwaar
tillen aan die loodjes. Geniet ten volle van deze laatste maand van het schooljaar om
daarna dubbel en dik te genieten van de vakantie.
Zondag 19 mei werd een hoogdag voor de kinderen: het schoolfeest!
Meer dan 500 sympathisanten waren ingeschreven voor ons schoolfeest. Dank aan
alle aanwezigen, zo’n opkomst is voor ons een schouderklopje voor de inzet van alle
personeel en vrijwilligers.
Na de grill opende om 14.00 uur het kinderdorp, daar mochten kinderen zich uitleven
bij de schoenen-race,de wellness, het vissen met de tenen, het springkasteel, …
De weergoden waren ons goedgezind, want na 12 uur viel geen druppel meer.
SUPER was het!!!
Ik wil ook iedereen hartelijk bedanken voor de steun aan onze school. Bedankt aan de
vele helpende handen van ouders, personeel en partners,
In het bijzonder een woordje van dank aan Katia de mama van Juliette en Jack die ook
dit jaar opnieuw alle desserts maakte.
Ondertussen werden de houten tipi’s geleverd en kunnen wij die met de opbrengst van
onze feesten betalen. HARTELIJK DANK DAARVOOR!!!
Het vierde leerjaar trekt de eerste week van juni op sportklas naar Hofstade. Hopelijk
valt het weer mee en beleven ze daar een ongelooflijke tijd. Foto’s kunt u volgen via
Gimme.
Voor onze derde graad gaat daarna een weekje ‘Glamping’ door in Durbuy, we zijn al
heel benieuwd! Ook van deze week kunnen jullie foto’s terugvinden op Gimme.
Nog even en de grote vakantie begint. De vakantiekampen van onze school zitten
eivol. Al wie in orde is met de inschrijving kreeg een mail toegestuurd. Voor de
plaatsen voor de Kriebelkampen moeten jullie online een kijkje nemen.
1-5 juli: schoolkamp “Berre vindt een papiertje”
8-12 juli: Kriebelkamp (online in te schrijven)
19-23 augustus: schoolkamp “Een wereld van verschil”
26-30 augustus: Kriebelkamp (online in te schrijven)

Oudercontact met ‘food
and drinks’

Maximumfactuur

Telefoon: 09/384 42 60

Het is ondertussen uitgegroeid tot een flinke traditie: het oudercomité serveert opnieuw
een gratis drankje op het einde van het schooljaar en biedt u tevens lekkere hapjes
aan. U kan van deze lekkernijen genieten op donderdag 27 juni vanaf 16.00 uur want
dan loopt het oudercontact voor kleuters en lagere schoolkinderen. We hopen terug op
zonnig weer.
Een fijn initiatief dat door vele ouders al wordt gesmaakt.
Waarvoor dank!
De maximumfactuur bepaalt dat er voor de kleuters maximum 45 euro mag
aangerekend worden voor uitstappen en zwemmen, voor de lagere bedraagt dit 85
euro. Sommige klassen zitten hier reeds boven, voor die klassen worden de
bijkomende uitstappen en het zwemmen niet meer aangerekend.
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Het afscheid van het 6de leerjaar (uitreiking getuigschrift, eindrapport, …) gaat door
op dinsdag 25 juni.
Einde schooljaar

De laatste schooldag is vrijdag 28 juni. De school stopt ’s middags om 11.40. Er
zal opvang zijn tot 16.00 uur, dit aan dezelfde voorwaarden als een
woensdagnamiddag. Daarna sluiten de deuren.
Maandag 3 juni

Instapdag voor 5 nieuwe peuters

Dinsdag 4- vrijdag 7 juni SPORTKLAS 4de
Zondag 9 juni

Vaderdag

Maandag 10 juni 

Pinkstermaandag

Dinsdag 11 juni

Schoolreis kleuters

Dinsdag 11- vrijdag 14 juni BOSKLAS 5de & 6de
Maandag 17- vrijdag 21 juni CULTUURKLAS 4de
Maandag 24 juni

NM sport voor 5de & 6de

Dinsdag 25 juni

VM sport voor 1ste & 2de
NM sport voor 3de & 4de
19.30: afscheid 6de leerjaar

Woensdag 26 juni
Donderdag 27 juni

Vrijdag 28 juni

Telefoon: 09/384 42 60

Kleutersportdag
Sportdag lager op het voetbal- en scoutsterrein
16.00: oudercontact – rapport – food and drinks (vanaf 16.00)
09.30: slotviering
Afsluiting jaar met Beer Tolero
Laatste schooldag tot 11.40.
Opvang tot 16.00 uur (ENKEL VIA INSCHRIJVING).
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