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1. Fietstocht met BBQ voor 5 en 6. 

Op dinsdag 26 juni maken 5 en 6 een fietstocht met tussenstop ‘De Merel’.  Daar zullen ze 

allerlei activiteiten doen.  ‘s Middags gaan we heerlijk smullen, we voorzien een barbecue.  

Alle rekeningen van de zeeklassen zijn ondertussen gemaakt en we hebben nog wat 

centjes over.  Hiervan organiseren we de bbq, de rest zal op de rekening in vermindering 

gebracht worden.  Het exacte bedrag zullen we nog meedelen. 

We verwachten de leerlingen die dag in sportieve kledij met 

fluohesje en helm (deze laatsten zijn op school ook voorradig)  

en ingesmeerd met zonnecrème.  Een rugzakje met drank 

en 10-uurtje is aangeraden. 

 

 

2. BBQ voor 3 en 4 op 26-06 

Ook 3 en 4 gaan smullen van heerlijke producten van op de  

barbecue.  Zij combineren lessen met voorbereidingen van  

deze maaltijd : groenten snijden, tafel dekken, ….   

Graag vooraf € 4,50 cash meegeven.  

 
 
3. DrugsPreventieProject in zes 

 

Een heel ander hoofdstuk zit verborgen in de overstap van de lagere school naar het 

middelbaar onderwijs. Omgeving en leeftijd maken dat de zesdeklassers onvermijdelijk 

legale en illegale drugs op hun pad zullen vinden. Reeds meer dan 20 jaar werken we aan 

een bewustmaking en versteviging van de gedragshouding om gezond te kunnen reageren. 

Na de lessen in de klas sluiten we het project in samenwerking met de politie af op 27 juni. 

 

 

4. Einde schooljaar 

- Voor alle duidelijkheid herinneren we er nogmaals aan dat het schooljaar eindigt op 

vrijdag 29 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? 

- Leerlingen van het zesde leerjaar worden met hun ouders  

verwacht in het gc Jan vander Noot op donderdag 28 juni  

om 19 u. 
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5. Verloren (school)voorwerpen 

Er zijn best wel wat leerlingen die schoolmaterialen lenen maar 

soms vergeten tijdig terug te brengen: boeken, latten, 

balpennen, bib-boeken, hesje, …  De uitleentermijn (29 juni) is 

bijna ten einde en daarom deze oproep om op zoek te gaan en 

deze spullen  terug aan de school te bezorgen. 

 
Traditioneel op de laatste dag, stallen de leerkrachten alle verloren voorwerpen uit op 
tafel(s) aan de poort.  Misschien een kijkje nemen of er herkenbare dingen bij zitten.  Het 
restant wordt aan een goed doel bezorgd. 
 

 

 

6. 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. 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.  
 

 

 

 

7. Belangrijke data 

25 juni American games 5  

Uitstap Antwerpen 4 

26 juni BBQ 3-4 

Fietstocht en BBQ 5-6 

27 juni DPP door politie 6 

28 juni Receptie en diploma-uitreiking voor 6 in GC JVN – Brecht om 19 uur 

29 juni Rapport, laatste schooldag eindigt om 12.00 uur 

 

 


