
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

De week begon met een dompertje voor onze leerlingen van 

het eerste en het tweede leerjaar. De “zwembus” kreeg 

motorpech onderweg naar het zwembad en de chauffeur 

kreeg de bus niet meer aan de praat. Zo viel onze 

zwembeurt … in het water. 

Gelukkig hebben wij deze zwembeurt kunnen omboeken 

naar vrijdag 11 juni! 

Dinsdagmiddag trokken de leerlingen van de lagere school 

richting sportvelden, dit keer niet om te sporten maar wel 

om gezellig samen te picknicken. En het was gezellig hoor! 

Natuurlijk hebben wij daarna nog even geprofiteerd van 

het mooie weer. In de schaduw van het sportbos was het 

heerlijk toeven! 

Spijtig genoeg is het probleem met de telefonie nog steeds 

niet opgelost. Het kan zijn dat je heel moeilijk 

binnengeraakt als je ons wilt bellen. Wij doen ons uiterste 

best om dit op te lossen, maar het verloopt minder vlot dan 

wij dachten. 

 

Volgende week kunnen jullie foto’s en verslagjes 

verwachten van de eerste schoolreis, onze kleuters zijn er 

vandaag al op uit geweest! Benieuwd hoe het geweest is? 

Check dan straks de schoolwebsite maar even. 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Johan 

 



Info 
 

Donderdag 3 juni 2021 

 Schoolreis kleuters (De Bosuil) 
 

Vrijdag 11 juni 2021 

Schoolreis 5de en 6de (Bobbejaanland) 

Uitgestelde zwembeurt (buspanne voor 1a, 1b en 2) 

 

Maandag 14 juni 2021 

Schoolreis 1ste en 2de (Saraland) 

Schoolreis 3de en 4de (Valkenier) 

Maandag 14 tot en met woensdag 16 juni 2021 

OVSG-toetsen voor de leerlingen van het zesde leerjaar, 

dit zijn heel officiële toetsen om na te gaan of onze 

leerlingen klaar zijn voor het middelbaar! 

 

Donderdag 24 juni 2021 

 Diploma-uitreiking voor de oudste kleuters 

 

Dinsdag 29 juni 2021 

 Diploma-uitreiking voor de leerlingen van het zesde 

 

Woensdag 30 juni 2021 

 Halve dag school, zoals op elke andere woensdag! 

 

 

PS Het is nog niet helemaal duidelijk hoe onze  

     oudercontacten zullen doorgaan.  

     Daar hoor je nog van! 


