
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

De toetsenperiode loopt deze week op haar einde. 

Volgende week maandag hebben sommige klassen nog 

toetsen op het programma staan. Dinsdag wandelen de 

leerlingen naar Koersel Kapelleke en ontvangen de 5-

jarige kleuters hun kleuterdiploma!. Op donderdag is 

het de beurt aan de zesdeklassers. Hopelijk hebben ze 

goed gewerkt en behalen ze allemaal hun getuigschrift! 

Het oudercontact van de leerlingen van het eerste tot 

en met het vijfde leerjaar gaat op woensdag en 

donderdag door!. Dit is een moment waarop jullie de 

gelegenheid krijgen om het rapport van je kind samen 

met de leerkracht te bespreken. Ook bij mij, bij juf 

Mirella en bij juf Lieve, de zorgcoördinator, kunnen 

jullie dan terecht met vragen of voor een gesprek. 

Neem ook een kijkje bij de verloren voorwerpen (mooie 

jassen, sjaals, boterhamdozen) in de gang langs het 

secretariaat. Als je iets van kleding mist, kom zeker 

eens kijken of er iets van je kind bijligt.  

 

Groeten, 

meester Luc 

 

Thema Water.  

Met de zomervakantie voor de deur werken de kleuters 

in K2/3  deze week rond het thema water.  Ze zijn de 



week gestart met een blotevoetenpad. Ze liepen over 

steentjes, houten snippers, over ribbeltjes, parels, 

kunstgras, een net, door de zandbak, door water en als 

slot door een modderbadje.  Ze knutselden de zee met 

vissen erin en op dinsdag mochten ze in de waterbakken 

spelen. Dankzij de stralende zon konden we deze 

activiteiten buiten laten doorgaan. De kleuters genoten 

volop. Het plezier droop er vanaf.  Op woensdag stond 

er een heus watergevecht op het programma. Dat was 

spannend!  Vandaag mogen de kleuters de duploblokken 

wassen. Zo zien we dat het schooljaar weer op zijn 

einde loopt. Ook in de rest van de school is dit 

merkbaar.  

 

 
 



 
 

 
 



 
 

K4/5 viert feest! 

Het is bijna zover! Ja, ja volgende week dinsdag nemen 

we in de kleuterschool afscheid van onze vijfjarige 

kleuters.  Ze zijn helemaal klaar voor het eerste 

leerjaar. Om in schoonheid hun kleutercarrière af te 

sluiten, oefenen deze kleuters voor hun grote dag. We 

kijken alvast uit naar de uitreiking van hun 

kleuterdiploma.  

Zoals jullie weten zitten onze kleuters van K5 samen in 

de klas met kleuters uit K4. Maar nee, onze K4-tjes 



treuren niet. Ze organiseren een afscheidsfeestje voor 

hun vriendjes uit K5! Waar is dat feestje?????  

 

SSSSSST!! 

Het is stil aan de overkant ! Het is stil aan de overkant!  

De leerlingen van de lagere school zitten volop in de 

peilproeven. Wat een spannende periode. Vooral voor 

het 6de leerjaar. Deze leerlingen krijgen de toetsen van 

OVSG voorgeschoteld.  Dat zijn niet de makkelijkste 

toetsen. Hierna hebben onze 6dejaars hun vakantie dik 

verdiend. Ook zij sluiten het schooljaar in schoonheid 

af met een diploma uitreiking.  Maar eerst wensen we 

de leerlingen van de lagere school nog veel succes ! Toi, 

toi , toi! 

 

Zomerweer 

 
Op dit moment kunnen we genieten van heerlijk 

zomerweer. Zalig maar jammer genoeg kan dat ook 

gevaarlijk zijn. We beschermen graag jullie kind. Zo 

voorzien we de speelplaats van verschillende 



schaduwplekken.  Maar kinderen lopen ook graag eens 

in de zon. Daarom vragen we jullie medewerking. Smeer 

je kind ‘s morgens zelf al eens goed in met zonnecrème 

met een voldoende hoge factor. Factor 50 of meer 

wordt sterk aangeraden voor jonge kinderen. Heeft je 

kind een erg gevoelige huid, geef dan een flesje mee. 

Een zonnehoedje of petje biedt ook extra 

bescherming. Schrijf de naam van je kind er duidelijk 

op. Dat maakt het makkelijker om een gevonden petje 

weer aan de rechtvaardige eigenaar te bezorgen.  

 

Fietsen! 

Het schooljaar zit er bijna op. Daarom mogen de 

kleuters van K4/5 hun fietsjes weer mee naar huis 

nemen. De fietsdinsdagen zitten er weer op. Wat 

vonden de kleuters dat fietsen heerlijk! Een uitje op de 

fiets is dan ook een echte aanrader! 

 

Opvang zomervakantie 

Tijdens de vakantie is er opvang van 1 juli tot en met 10 

juli en van 29 juli tot en met 30 augustus. Collectieve 

sluiting van 11 juli tot en met 28 juli! Inschrijven voor 

24 juni bij het opvangteam! 

Voor vragen en/of inschrijvingen  kan je ook terecht op 

het nummer 011 49 23 63 



Info 

Kleuter 

Dinsdag 25 juni 2019 

- Kleuterdiploma om 18u 

Lager 

Vrijdag 21 juni 2019 

- Nacht van het 6de 

Dinsdag 25 juni 2019 

- Uitstap ‘Koersels Kapelleke’ 

Woensdag 26 juni 2019 

- Oudercontact lager 

Donderdag 27 juni 2019 

- Oudercontact lager tot 18u.  

- Proclamatie 6de leerjaar om 19u.  

Kleuter en lager 

Vrijdag 28 juni 2019 

- Laatste schooldag tot 12.15u. 

Donderdag 29 augustus 2019 

- Welkomstdag van 17u. tot 18.30u. 

Maandag 2 september 2019 

- Eerste schooldag  

Maandag 23 september tot vrijdag 27 september 

2019 

- Zeeklassen 5de leerjaar 

Maandag 30 september 2019 

- Lokale verlofdag (geen school)  
 


