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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. Een deeltje van de voorbereiding is het
herinschrijven. Dit is zo goed als afgerond. Ben je het even vergeten en wil je het toch?
Gewoon doen.
Mevrouw Annemie is daarnaast volop bezig met het organiseren van volgend schooljaar.
We zijn blij dat ze dit met al haar inzicht en ervaring opnieuw doet. Verrassend zal wellicht
in jullie oren klinken dat ze dat voor de laatste maal doet. Op 1 september zet ze een punt
achter haar carrière die voor onze school zoveel betekend heeft. Er wordt ondertussen flink
vergaderd om de continuïteit te garanderen en de school in de handen van een even
degelijk team te laten verderwerken.
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. 6 zwaait uit.

Wellicht staat maandagavond 28 juni al aangestipt in uw agenda.
De zesdeklassers en hun gezin worden dan uitgenodigd om de
getuigschriften op te halen. Omwille van welgekende redenen
zal deze in openlucht doorgaan en worden ouders gevraagd
langs de zijpoort naar de rode speelplaats te komen. Daar
zullen we per gezinsbubbel stoelen voorzien. Graag
mondmasker voorzien, wij zorgen voor ontsmettingsgel.

Gelieve uw aanwezigheid te registreren door onderstaand briefje in te vullen of uw
gegevens op een ander briefje aan de klasleerkracht te bezorgen.

Naam leerling: _____________________________________
Aantal aanwezigen van het gezin: ______________________
Telefoonnummer: __________________________________
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3. Einde schooljaar
Voor alle duidelijkheid herinneren we er nogmaals aan dat het schooljaar eindigt op
woensdag 30 juni om 12u.
4. Belangrijke data
22 juni
28 juni
29 juni
30 juni

GBS De Sleutelbloem

Kleine wieltjes
Fietstocht en picknick 5 en 6
Proclamatie 6 op school om 19u.
Rapport
Laatste schooldag tot 12u.
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