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1.Hoera: toetsen! 

 

Ja: hoera!  Dat betekent dat het haast GROTE vakantie is.  De laatste toetsen werden de 

voorbije week gemaakt en na het weekend kan je al uitblazen.  

Dit staat er nog op de planning: 

- Maandag: fietstocht 5 en 6.  Deze leerlingen smullen ’s middags heerlijk van frietjes  
in De Linde.  De prijs hiervan, 7,90 euro, verschijnt op de laatste schoolrekening.  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. 

- Dinsdag: alle schriften en werkjes van doorheen het schooljaar worden mee naar huis 
genomen.  Daarom is het nodig om een stevige draagtas of doos mee te nemen naar 
school. 

- Woensdag: Big Bounce en ’s avonds proclamatie voor de 6de jaars en hun ouders om 
19.30u. in ‘t Speelal. 

- Donderdag: rapportenuitreiking en tevens laatste schooldag tot 12u. 
 
2.Afrekening schoolreizen 
 
Jullie betaalden reeds 50 euro voorschot.  Op de laatste schoolrekening zal het resterend 
bedrag voor de schoolreizen aangerekend worden.  Voor de boerderijklassen van 3 en 4 is 
dat 25 euro.  Voor de zeeklassen is dat ongeveer 70 euro.  Een document voor de mutualiteit 
wordt meegegeven met uw kind. 

 
3.Bijna vakantie 

 
Na een schooljaar hard werken is het tijd voor een 
welverdiende vakantie.  Wij zien de kinderen graag 
terug op donderdag 1 september.  De leerlingen van 6 
wensen wij nu reeds een goede start in het secundair. 
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4.Belangrijke data 2022-2023 

 

5 september Infoavond in de klas om 19.30u. 

3 oktober Facultatieve vrije dag  

28 oktober Pedagogische studiedag 

31 – 6 nov Herfstvakantie 

11 november Wapenstilstand 

26 dec –8 jan Kerstvakantie 

27 januari  Facultatieve vrije dag 

20 feb – 26 feb Krokusvakantie 

1 maart Pedagogische studiedag 

20 – 21 maart Sportklassen 3 - 4 

3 apr – 16 apr Paasvakantie 

1 mei Dag van de Arbeid 

6 mei Schoolfeest 

18 mei  Hemelvaart 

19 mei Brugdag 

25 – 26 mei Bosklassen 5 - 6 

29 mei Pinkstermaandag 

 


