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Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
Volgende week is er geen nieuwsbrief. OP het oudercontact van ma 28 juni ontvang
je het zomerkrantje.
Weekopdrachten
De laatste weken van het schooljaar staan altijd in het teken van opruimen en
netheid. Ook onze beertjes van Meichenbaum zullen ons nog helpen bij de laatste
proeven en bij mooi weer blijven we ook alert voor het correct omgaan met de zon.
Geplande uitstappen
Doordat we met onze jongsten nog geen uitstappen kunnen plannen met vervoer van
ouders, zijn de uitstappen voor hen nog beperkt. Vanaf het 3de leerjaar kunnen de
uitstappen met de fiets.
ma 21/06 : Jongste lager naar Tiegembos (picknick)
vrij 25/06 : midden lager naar museum Stijn Streuvels en zwemmen in zwembad
(fiets, picknick)
vrij 25/06 : Oudste lager naar domein de Ghellinck en zwemmen (fiets, picknick)
vrij 25/06 : zwemmen voor jongste lager (NM, met de bus)
di 29/06 : uitstap naar de Ghellinck voor midden en oudste lager (fiets, picknick)
di 29/06 : kleuters en jongste lager blijven in de buurt van de school, maar zullen wel
picknicken.
Diploma-uitreiking : di 29 juni ’21
Vandaag krijgen de kinderen van de 3de kleuterklas en het 6de leerjaar hun uitnodiging
mee. In de vorige nieuwsbrief stond een fout : de diploma-uitreiking gaat door op di
29 juni (ipv ma 29 juni).
Geen school op woe 30 juni
De laatste halve schooldag wordt altijd ingenomen door vergadering, overdracht,
evaluatie,… Er is voor de kinderen geen school op woe 30 juni.
Doorgeven maaltijden ma 28 juni
In de laatste week kan er enkel nog op ma 28 juni volle maaltijd gegeten worden op
school. Graag de maaltijden voor ma 28 juni zo snel mogelijk doorgeven, zodat we
volgende week de facturen van juni reeds kunnen opmaken. De laatste factuur krijg
je op het oudercontact.

Oudercontact : ma 28 juni
Om een planning te kunnen opmaken (rekening houdend met broers of zussen)
vragen we je mee te delen wanneer je op oudercontact kan komen (via agenda of
heen- en weerschrift). Exacte tijdstip wordt later meegedeeld.
Het 6de leerjaar had reeds een oudercontact na de paasvakantie. Voor hen is er enkel
een oudercontact op aanvraag.
-----------------------------------------------------------------------------------De ouders van ……………………………….. uit klas : ………….
- komen naar het oudercontact
 tussen 16.00 en 17.00
 tussen 17.00 en 18.00
 tussen 18.00 en 19.00
- kunnen niet naar het oudercontact komen
Wie zich niet kan vrij maken op ma 28 juni, kan bij de juf of meester terecht voor een
ander moment.
We voorzien 10 minuten per leerling. Bedankt om ook deze tijdslimiet te willen
respecteren.
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