
7 juni  2019 
 

NIEUWSBRIEF 
GBS DE SLEUTELBLOEM 

 
 
 

 

De laatste loodjes 
Volgende dinsdag, 11 juni, is er geen naschoolse opvang. De leerkrachten zullen tijdens een 
personeelsvergadering nog even op een rijtje zetten wat er in de laatste weken van dit schooljaar 
nog moet gebeuren om op 28 juni het schooljaar mooi en volledig te kunnen afronden. 
 
 

DPP 
Na het verlaten van de lagere school stappen de leerlingen van zes werkelijk de grote wereld in. 
Stevig in de schoenen staan, duidelijk ja of neen kunnen zeggen, druk allerhande leren trotseren: ook 
dit jaar loopt het drugspreventieproject. Volgende week volgt nog een hoofdstuk met de politie en 
een getuigenis.  Daarna hopen we dat onze jongeren nog een tikkeltje beter verstandige beslissingen 
zullen kunnen nemen. 
 
 

Info-avond voor het nieuwe eerste leerjaar 
De leerlingen die in september de oversteek van kleuterschool naar lagere school maken, staan voor 
een grote stap.  Misschien nog wel spannender voor de ouders dan voor de kinderen!  Welke 
veranderingen dat inhoudt en waar best wel of helemaal niet over gepiekerd kan worden, krijgen de 
betreffende ouders op 12 juni om 19 u. 30 reeds te horen.  
 Wees zeker welkom! 
 
 

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.  Een deeltje van de voorbereiding is het herinschrijven. 
Volg het even mee op: weldra zullen haast alle kinderen dat briefje meekrijgen. Die van zes 
waarschijnlijk niet…. 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.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Herinneringen en actualiteit 
De laatste weken hebben we opnieuw verschillende berichten van Oscar uit Chincha ontvangen. Het 
schoolleven daar heeft soms toch verrassend andere accenten dan wat wij gewoon vinden. Je kan 
Chincha vinden op de blog : 
https://vriendentotinperu.wordpress.com/ 
Van daaruit kan je ook eenvoudig doorklikken naar recent nieuws uit het zesde leerjaar of de 
schooltuin. 
 
 

Einde schooljaar 
Voor alle duidelijkheid herinneren we er nogmaals aan dat het schooljaar eindigt op vrijdag 28 juni 
om 12 u. Die voormiddag krijgen alle kinderen hun rapport en hun prijs. De leerlingen van zes 
bereiden die ochtend hun groenten-afscheidsreceptie voor alle leerlingen voor. Wortelen en sausjes: 
wat willen jullie meer? 
Een eerdere receptie voor de derde kleuterklas is er op 25 juni. Leerlingen van het zesde leerjaar 
worden met hun ouders verwacht in het gc Jan van der Noot op donderdag 27 juni om 19 u. 30. 
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