VRIJE BASISSCHOOL DIKKELVENNE

Beste ouders,
Beste grootouders,

De laatste loodjes wegen het zwaarst beweert men. We gaan echter niet
te zwaar tillen aan die loodjes, want we hebben een jaar vol hobbels en
bobbels achter de rug. Geniet ten volle van deze laatste maand van het
schooljaar om daarna dubbel en dik te genieten van de vakantie. En laat
ons hopen dat het een vakantie wordt waarbij we veel terrasjes kunnen
doen!
Ons schoolfeest “Minifestival” was schitterend. Samen met iets meer dan
1000 aanwezigen konden we genieten van het kinderdorp, rondleidingen,
cocktails, foodtrucks, wijn, bier, frisdrank, ijsjes, popcorn, suikerspin en niet
te vergeten het optreden van kinderen en bandjes van ouders.
Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, het deed deugd iedereen te mogen
verwelkomen op onze school.
De opbrengst gaat een deel naar het inrichten van een kleuterklas en het
vernieuwen van de taalmethode eerste leerjaar. Ook gaat een deeltje in de
spaarpot voor de aankoop van sportmaterialen voor de nieuwe gymzaal.
Nog even en de grote vakantie begint. De vakantiekampen in juli van
onze school zitten eivol, enkel in de week van 16-19 augustus is er nog
plaats. Hier nog eens de link:
https://forms.gle/7wZiz6hbPwNM2nV6A
De oudercontacten einde schooljaar gaan door op woensdagnamiddag 29
juni vanaf 14.00 uur. Het oudercomité zorgt voor zoete en hartige hapjes
en drankjes om het schooljaar gezellig af te sluiten. De juffen zullen jullie
zeker tijdig op de hoogte brengen.

Het afscheid van het 6de leerjaar (uitreiking getuigschrift, eindrapport,
afscheidsdrink…) gaat door op dinsdag 28 juni 19.30 uur.
De laatste schooldag is donderdag 30 juni. De school stopt
’s middags om 11.40 uur. Er zal opvang zijn tot 13.00 uur. Daarna
sluiten we de deuren.
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23 juni
Belgisch
kampioenschap
tijdrijden voor de deur
van onze school.

Het parcours (zie kaartje) en de aanpalende straten zullen voor de veiligheid
van de renners die dag volledig afgesloten zijn voor alle verkeer.
Op 23 juni zal de school niet bereikbaar zijn tussen 8.30 en 16.30 uur. Het
parcours en de aanpalende straten en trage wegen zullen op de wedstrijddag
volledig afgesloten zijn voor alle verkeer.
Het parcours kan je altijd kruisen te voet of per fiets (met de fiets aan de hand).
Er staan op elk kruispunt seingevers die jullie veilig kunnen oversteken. De tijd
om over te steken is echter beperkt omdat de renners elkaar snel opvolgen.
De start- en aankomstzone in de Molenstraat, van Warande tot Contreras, zal
nog langer afgesloten zijn, vermoedelijk tot 21 uur.
Via de Hukkelgem- en Gemeentehuisstraat kunnen jullie de school voor 8.30 en
vanaf 16.30 uur wel bereiken.
Woon je langs het parcours en weet je op voorhand dat u op de wedstrijddag
met de auto weg moet? Parkeer hem dan tijdig buiten de zone die wordt
afgesloten, zodat je er te voet naartoe kan.
Net als bij elke wielerwedstrijd voorzien de organisatoren voldoende
oversteekplaatsen waar je te voet of met de fiets langs kan.
We houden jullie op de hoogte. De school is open, maar we voorzien
alternatieve lessen. Op die manier missen de kinderen die er niet geraken niets.
We maken er samen een STRAPDAG van!
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Donderdag 2 juni
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
7 juni - 10 juni
Zondag 12 juni
Maandag 13 juni
Donderdag 16 juni
Vrijdag 17 juni
20 juni - 24 juni
Maandag 20 juni
Dinsdag 21 juni
Donderdag 23 juni

Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni

Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni
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Schoolreis kleuters
Pinkstermaandag: school gesloten
Medisch onderzoek 1ste kleuter op school
VM 1ste naar Bijlokehof
Zeeklas 5de en 6de leerjaar
VADERDAG
Schoolreis 1e en 2e leerjaar
NM 6de leerjaar naar de Kaaihoeve met de fiets
Zitdag CLB
Sportklas 4de leerjaar
Dag van de schoonmaak
NM 2de leerjaar naar de Kaaihoeve
STRAPDAG
Belgisch kampioenschap wielrennen, school
niet bereikbaar tussen 8.30 - 17 uur
Lagere school naar Plopsaland
Kleuterschool naar Pretland
VM 5de, 6de sporten voetbalterrein
NM 3de, 4de sporten voetbalterrein
NM 5de leerjaar naar de Kaaihoeve met de fiets
19.30 afscheid 6de leerjaar
VM 1ste, 2de sporten voetbalterrein
14.00 start oudercontacten met hapjes en tapjes
09.30 Slotviering (bij goed weer op de
speelplaats)
10.30 Afsluiting jaar met Beer Tolero
11.40 Einde schooljaar
Opvang tot 13.00 uur
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