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1. Schoolfeest 

Wil je onze kinderen komen bewonderen, kom dan zaterdag 26 mei naar ons schoolfeest 

“NIGHT @ THE MUSEUM”. Om 13.30u openen de deuren en rond 14u start de kleurrijke 

show. 

Alle kinderen worden tegen 13.30u op school verwacht. Via onderstaand schema kan je 

zien waar jouw kind zich moet omkleden. 

K0 In het directielokaal aan de ingang van de lagere school 

K1 In het directielokaal aan de ingang van de lagere school 

K2 In het leraarslokaal van de lagere school in de gang van de 

refter 

K3 In het klaslokaal van juf Christel op de eerste verdieping via 

de trap aan de ingang 

1ste , 2de, 3de, 4de, 5de en 6de 

leerjaar 

In de eigen klas, op eerste of tweede verdieping van de 

lagere school 
 

 

Zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school verzamelen zich voor het optreden 
rond het podium en volgen het hele gebeuren onder begeleiding van hun leerkracht. Gelieve de 
banken voor het podium vrij te houden voor de kinderen van onze school. 
Na het optreden gaan alle kleuters samen met hun leerkracht terug naar de desbetreffende 
klas. Er zal worden omgeroepen wanneer de ouders hun kleuters moeten ophalen. 
 
Na de schitterende show starten de spelletjes omstreeks 16u. De speelkaarten hiervoor krijgen 
de leerlingen van K2, K3 en de lagere school van hun klasleerkracht. De kleuters én alle andere 
kinderen kunnen deze speelkaart afhalen aan de kindertoog, ook bijkomende speelkaarten 
kunnen hier afgehaald worden. De spelletjes zijn volledig gratis. 
Aan de kindertoog kunnen de kinderen hun volle speelkaart inruilen voor een kleine verrassing. 
Tevens kan men aan de kindertoog een snoepzakje of chips kopen aan democratische prijs. 
 

2. Bedanking: 
De school wil het oudercomité bedanken voor de fijne steun. Zo betaalden ze het hele jaar door 
op woensdag het fruit voor onze kinderen. De culturele uitstap naar het MUHKA voor de oudste 
leerlingen en de toneelvoorstelling voor de jongste leerlingen en de kleuters werd door het 
oudercomité betaald. Ook voor de organisatie van het ontbijt willen we hen én alle sponsors 
bedanken, in het bijzonder bakker Tiny en keurslager Tamara voor hun gulle sponsoring. 
Niet te vergeten de organisatie van de toog tijdens het schoolfeest. De opbrengst komt weer 
ten goede aan onze kinderen. Einde juni worden ze getrakteerd op een ijsje! 
 



 

3. Verloren voorwerpen: 
Is uw kind een kledingstuk kwijt, zoek je al een hele tijd naar dat jasje, … In onze lagere school 
verzamelden we ondertussen enkele dozen met verloren voorwerpen. Vraag er gerust naar. 
 

4. Enkele mededelingen: 
* Van 4 -> 15 juni is het in de kleuterschool een project rond piraten. 
* Op vrijdag 15 juni gaat de VerkeersEducatieve Route (VER) door voor de leerlingen van de 
lagere school. 
* De school gaat pas open om 7.50u, voordien kan je terecht in de voorschoolse kinderopvang. 
* Gelieve na schooltijd niet op de speelplaats van de kleuterschool te blijven spelen. Alles is dan 
juist netjes opgeruimd door de kleuters. Dank u wel! 
* Herinnering ! Er mag niet geparkeerd worden door ouders/grootouders naast de school. 
 

5.Enkele belangrijke data : 
17 en 18 mei -> tweedaagse schoolreis zeeklassen voor het 5de en 6de leerjaar 
18 mei -> schoolreis voor 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar 
21 mei -> processie 
26 mei -> schoolfeest 
28 mei -> bezoek aan BIB 
12 en 14 juni -> oudercontacten in de kleuterschool voor K0, K1, K2 
14 juni -> schoolreis voor de kleinste kleuters  uit klas K0 en K1 
15 juni -> Verkeerseducatieve route (stap- en fietsexamen) VER in de lagere school 
19 juni -> geen nabewaking 
20 juni -> info-avond voor de ouders van de kleuters uit de rode klas K3 rond de overgang naar 
het eerste leerjaar 
21 juni -> Kijkdag in instapklasje K0 
22 juni -> schoolreis K2 + K3 
25 juni -> sportdag in de lagere school én traktatie van een ijsje door het oudercomité, ook 
bezoek aan BIB voor de laatste keer. 
26 juni -> sportdag in de kleuterschool en de oudste kleuters blijven slapen op school 
28 juni -> afscheidsreceptie van de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders. 
29 juni -> laatste schooldag, we stoppen om 12u. Om 13u is de school gesloten want dan 
hebben de leerkrachten personeelsvergadering in de hoofdschool van Brecht. 
Zwemdata : 31 mei én 7-14 en 21 juni 2018 
 



 

                                                           


