VRIJE BASISSCHOOL DIKKELVENNE

Beste ouders,
Beste grootouders,

De maand april eindigde met regenachtige, bewolkte, maar soms wel zonnige
dagen. Het worden nog twee drukke laatste maanden: sponsorloop, take away,
moederdag, vaderdag, misschien enkele schoolreizen… En voor we het goed en
wel beseffen staat de grote vakantie weer voor de deur. Maar laat ons niet voor
de bal lopen. Ook zonder haast gaan de dagen voorbij.
Charlie Van den Meersschaut, ° 9 april 2021, zoontje van Kenneth en Tineke De
Bruyker, broertje van Jack (vlindertjesklas)
Ook dit jaar zit een normaal schoolfeest er niet in! Wij blijven echter niet bij de
pakken zitten...
Vrijdag 28 en zaterdag 29 mei gaan we voor een feestweekend!
Op vrijdag gaan we letterlijk ‘LOPEN’. We organiseren een sponsorloop voor onze
kinderen. Elke klas mag zijn verdiende centjes zelf investeren in een speelgoedbox
voor op de speelplaats. Jullie krijgen zeker nog te horen wat er allemaal op de
verlanglijst staat.
De sponsorloop zal doorgaan op het domein van het kasteel, een prachtige
omgeving waar iedereen veilig en in gezonde Dikkelvense lucht kan lopen.
Op zaterdag zorgen we weer voor een take away. We gaan een beetje reizen naar
het zonnige Spanje en zorgen voor een tapasplank voor 2 of 4 personen, spaghettipakket met droge pasta + kaas en een paella. Wie nog een dessert wil, kan kiezen
uit chocomousse of tiramisu. Ook aangepaste wijnen zullen te verkrijgen zijn.

Duurzame mobiliteit

Wij stimuleren niet alleen milieuvriendelijke verplaatsingen, we werken ook aan
verkeersveiligheid. De zachte weggebruiker staat centraal. Acties zorgen ervoor
dat kinderen inzien dat ook in de zomer een fluohesje hen meer zichtbaar maakt
en dat een fietshelm zorgt voor de nodige bescherming.
We oefenen het fietsen via lessen fietsbehendigheid vanaf de oudste kleuters, er
gaan verkeerslessen met de politie door vanaf het 3de leerjaar. In het vierde wordt
in de schoolomgeving een voetgangersexamen afgenomen. In het 5de wordt de
online “Grote verkeerstoets” afgelegd. In het 6de leggen de kinderen in de
schoolomgeving een fietsexamen af.
We willen chaotische verkeers- en parkeersituaties aan de schoolpoort
verminderen. Wij houden in mei samen met de politie toezicht op het juist
gebruiken van de kiss & ridezone.
Het is gratis. Je wordt er goedgezind van. Wie het krijgt ook. Een goeiedag is
immers een eerste belangrijk signaal om je veilig en verbonden te voelen. Mensen
die elkaar goeiedag zeggen, voelen zich gelukkiger. We hopen op een groots effect
van zo’n eenvoudig gebaar.
Die verbondenheid hebben we in tijden als deze echt wel nodig!
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Joepie, onze zomerkampen mogen doorgaan! En hopelijk blijft dit zo!!!
De inschrijvingen voor de zomervakantie lopen al vlot binnen. Denk eraan dat
inschrijven enkel nog digitaal kan.
1-2 juli: https://forms.gle/TZeKAWAz848h2xBj6
5-9 juli: https://forms.gle/kAJyJYF6yaha4b7EA
16-20 augustus: https://forms.gle/jYpDevnhF7LWHo5MA
Wie voor de andere week ook een oplossing zoekt, gaat best eens kijken op de site
van ‘Kriebelkampen’. Ook zij organiseren kampen op onze school.
Neem regelmatig een kijkje tussen de verloren kledij die aan de kapstok hangt en
kijk even naar de grote collectie verloren doosjes op de regenboogbank bij het
afhalen van de kinderen.
Na Hemelvaart schenken we alles wat nog overblijft aan Spullenhulp.

Einde schooljaar

De sportklas voor het vierde leerjaar, bosklas 5&6 … alles valt voor onze kinderen
weer eens in het water. Het bedrag dat de kinderen van het 6de leerjaar betaalden
storten we in juni terug. Voor de kinderen van het 4de en 5de leerjaar verhuizen we
dit mee naar volgend schooljaar. Laat ons hopen dat we dan van deze toestanden
vanaf zijn!
We gaan samen met de juffen op zoek naar een alternatief om er voor die drie
klassen toch iets leuks van te maken!
Het afscheid van het 6de leerjaar (uitreiking getuigschrift, eindrapport, …) gaat
door op maandag 28 juni om 19.30.
Het oudercontact met food and drinks heeft, indien dit toegestaan is,
plaats op dinsdag 29 juni.
De laatste schooldag is woensdag 30 juni. De school stopt ’s middags om 11.15uur.
Er zal, enkel via inschrijving, opvangmogelijkheid zijn tot 13.00 uur.
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maandag 3 mei

KU Leuven neemt test af van begrijpend lezen in het 4de
leerjaar

dinsdag 4 mei

fietsbehendigheid kikkertjes

donderdag 6 mei

fietsbehendigheid 4de, 5de en 6de leerjaar
fietsbehendigheid muisjes

zondag 9 mei

MOEDERDAG

maandag 10 mei

fietsbehendigheid vosjes

dinsdag 11 mei

fietsexamen 6de leerjaar

donderdag 13 mei

Hemelvaart

Adres: Bossemstraat 2
9890 Dikkelvenne

E-mail: directie.vbdedolfijn@sgkruizinga.be
Site: www.gvbdikkelvenne.be

VRIJE BASISSCHOOL DIKKELVENNE

vrijdag 14 mei

brugdag

maandag 17 mei

instapmoment
zitdag CLB
fietsbehendigheid vosjes
20.00 schoolraad

dinsdag 18 mei

fietsbehendigheid kikkertjes

donderdag 20 mei

3de leerjaar naar Pairi Daiza
fietsbehendigheid muisjes
fietsbehendigheid 1e ,2e en 3e leerjaar
IDP 4de leerjaar
NM voetgangersexamen 4de leerjaar

maandag 24 mei
pinkstermaandag
donderdag 27 mei
IDP 4de leerjaar
de boeken van de bibliotheek worden opgehaald
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vrijdag 28 mei
zaterdag 29 mei

FEESTWEEKEND

maandag 31 mei

Lokale verlofdag, de school is gesloten!
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