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1. Op weg naar volgend schooljaar 
Onvermijdelijk opgevallen: terwijl de leerlingen nog ijverig bezig zijn hun laatste bladzijden van dit 
leerjaar af te werken, verschijnen gewichtig zware dozen in de gang: materiaal en volledig lege 
werkboeken voor volgend schooljaar. 
Uurroosters zijn we nog niet aan het maken. Herinschrijven volgt later nog. Wat ook in de maand 
juni op het programma staat zijn de levensbeschouwelijke vakken. Wie vanaf september binnen een 
andere levensbeschouwing lessen wil volgen, dient dit in de loop van juni aan de school te melden.  
 

2. VER 
Onze lagere school doet mee met het fiets- en stapexamen. Deze proeven worden afgelegd langs de 
VerkeersEducatieve Route (VER). Dit schooljaar zullen zij de proeven afleggen op vrijdag 15 juni. 
Onze leerlingen van 4-5 en 6 komen dan best met hun fiets, veiligheidshesje en fietshelm naar 
school. 
 

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. 
De laatste schooldag op vrijdag 29 juni worden alle verloren voorwerpen nog eens uitgestald. 
Daarna gaan ze naar een goed doel. Gelieve een kijkje te nemen! 
 

4. Enkele mededelingen: 
* De sponsoring van fruit op woensdag door het oudercomité loopt af. Gelieve terug eigen fruit 
(of groenten) mee te geven met uw kind. 
Langs deze weg willen we ons oudercomité bedanken voor die sponsoring en in het bijzonder 
de schilmama’s die daar elke woensdag paraat stonden om het fruit van onze kinderen te 
schillen indien nodig. Een dikke duim! 
* Indien jouw kind een vorkje nodig heeft om iets op te eten moet je een vorkje voorzien van 
thuis.  
* Op dinsdag 19 juni is het voor de laatste keer “Leesmoeders”. Een schooljaar lang hebben zij 
elke dinsdag en donderdag het leesonderwijs in onze school ondersteund. Bij deze willen we 
hen nog eens bedanken voor hun inzet. Een dikke duim! 
 

 
 
 
 



 

5.Enkele belangrijke data : 
12 en 14 juni -> oudercontacten in de kleuterschool voor K0, K1, K2 – bijeenkomst van het 
oudercomité en van de schoolraad 
14 juni -> schoolreis voor de kleinste kleuters  uit klas K0 en K1 – oudercontacten in de 
kleuterschool voor K0-K1 en K2, zwemmen voor K3 en 4-5-6 
15 juni -> Verkeerseducatieve route (stap- en fietsexamen) VER in de lagere school 
18 juni -> de leerlingen mogen in een voetbaloutfit naar school komen. 
19 juni -> geen nabewaking, koffie van de leesmoeders 
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 én laatste keer zwemmen voor 4-5-6 
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 
27 juni -> de kinderen maken kennis met hun volgend leerjaar 
28 juni -> leerlingen mogen in voetbaloutfit naar school komen. 
              -> afscheidsreceptie van de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders. 
29 juni -> laatste schooldag,prijsuitreiking. We stoppen om 12u. Om 13u is de school gesloten 
want dan hebben de leerkrachten personeelsvergadering in de hoofdschool van Brecht. 
Zwemdata : 14 en 21 juni 2018 
 
Op zondag 2 september worden alle kleuters en kinderen die starten in het eerste leerjaar 
uitgenodigd op een kennismakingsmoment  in hun nieuwe klas. Dit tussen 10u-11.30u 
 
 
 
 

 


