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De laatste weken van het schooljaar zijn weer ingegaan. Het was een speciaal jaar om nooit te 
vergeten. Bij deze willen we jullie als ouders dan ook heel erg bedanken voor het correct dragen van 
het mondmasker aan de schoolpoort en het op tijd melden van ziektes. Ook de kinderen hebben het 
dit jaar super gedaan: handen ontsmetten, banken ontsmetten, regels opvolgen , …. Voor hen was het 
al heel snel een gewoonte. 

De kinderen van 5 en 6 verdienen een extra pluim omdat ze hun mondmaskers de hele dag dragen. 
Echt chapeau: we weten dat dat niet altijd gemakkelijk is, maar jullie doen dat prima zonder zeuren.  

Hopelijk kunnen we in september terug iets normaler starten. We wachten de richtlijnen tegen dan 
af. 

 

Schooluitstap voor L5 en L6 
Vandaag mochten L5 en L6 eindelijk voor 1 dag op uitstap naar de zee. De regels van de uitstappen 
zijn wel versoepeld, maar voor elke uitstap moeten we als school toestemming vragen aan onze 
preventie-adviseur en aan de crisiscel van Brecht. Er zijn nog steeds heel veel regels te volgen (elke 
klas moet b.v. in een aparte bus vervoerd worden, geen openbaar vervoer of vervoer van ouders)  en 
veel bestemmingen worden nog afgeraden. Hierdoor zullen de andere klassen dit schooljaar niet meer 
op schoolreis gaan. 
De klassen proberen wel een alternatief op school uit te werken ter compensatie. 

 

Klaskrantjesverkoop door L6 
Het zesde leerjaar schreef weer een eigen klaskrant voor 2 goede doelen. Dit jaar werd gekozen voor 
Kom op tegen kanker en Diabetesonderzoek. Er werd al heel wat geld opgehaald. Wil u ook nog een 
exemplaar aanschaffen, dan kan dat door 4 euro mee te geven met uw kind. Alvast bedankt voor uw 
steun. 

 

Laatste schooldag 
Woensdag 30 juni sluit de school om 12 u. Uw kind van de lagere school krijgt die dag ook het rapport 
mee naar huis. Wil u dit nog graag bespreken, dan kan u nog tot 13u bij de klasleerkracht terecht. Dit 
is uiteraard geen verplichting.  
U hoeft ook niet tot de laatste dag te wachten, wenst u de leerkracht over iets te spreken, dan kan dit 
ook al op een vroeger moment. U maakt best een afspraak met de leerkracht  per mail of een briefje. 
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Oudercomité : 8 juni om 20 u 
Op dinsdag 8 juni komt het oudercomité om 20 u samen op school. Eind dit schooljaar nemen we 
jammer genoeg afscheid van verschillende leden. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Heb je 
zin om  4 keer per jaar mee in overleg te gaan samen met de school en activiteiten voor de kinderen 
mee uit te werken, dan ben je nu dinsdag heel welkom. 
Het is zeker niet de bedoeling om allerlei dingen te gaan verkopen. De opbrengst van het schoolfeest 
gaat naar het oudercomité en meestal is er nog een andere activiteit (een wandeling, kwis, ontbijt of  
…)  om wat extra geld in kas te krijgen. 
De opbrengsten worden gebruikt voor de kinderen. Enkele voorbeelden van de voorbije jaren: 

- fruit en groenten op woensdag 
- een sessie digitale wolven van K3 t.e.m. L6 
- een culturele uitstap voor de hele school (museum, toneel of …) 
- een ijsje voor iedereen 
- een extraatje voor alle klassen in december 
- … 
 

Nieuws uit de bib: juniorpaspoort voor kinderen en jongeren 
Iedereen tussen 3 en 18 jaar kan vanaf 15 juni een reispas afhalen in de bib. 
Op die reispas staan zes leestrips, die gelinkt zijn aan zes genres. Voor elke leestrip kies en lees je een 
boek en voor elk boek krijg je een stempel op de pas. 

  
- Op expeditie: boeken over dieren en de natuur. 
- Op bibbertrip: spannende boeken, griezel- en horrorverhalen, detectives… 
- Op tijdreis: een historisch verhaal of een boek met historische weetjes. 
- Op wereldreis: boeken die zich afspelen in landen hier ver vandaan. 
- Op beeldsafari: boeken met veel illustraties: fotoboeken, woordeloze prentenboeken, 

graphic novels, strips… 
- Op stap in wonderland: boeken die zich in een imaginaire wereld afspelen: sciencefiction, 

fantasy of gewoon een erg fantasierijk verhaal. 
  

 Reispas vol? Dan lever je hem ten laatste 31 augustus weer in bij de bib. 

 

STEM 
Heeft je kind interesse in wetenschap, techniek, technologie, wiskunde, programmeren, … ? Dan is de 
website www.dasgeniaal.be misschien wel iets voor hem/haar (vanaf 10 jaar).  

http://www.dasgeniaal.be/
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Dopjesactie blinde geleide honden 
We verzamelen op school dopjes in om mee te sparen voor de aankoop en begeleiding van een 
blindegeleidehond. 
Door dopjes in te zamelen, kan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden nadien deze plastic dopjes 
verkopen per kilo om zo financieel bij te dragen aan de aankoop en begeleiding van een puppy. 
Voor de volledig opleiding hebben ze 83 333 kg nodig.  Het zou fijn zijn als we op deze manier een 
klein steentje kunnen bijdragen.  
Gelieve de dopjes proper en in een zakje mee te geven met uw kind. We verzamelen deze in een grote 
ton op school. 
Bedankt alvast !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren aan de school en openingsuur van de school. 
Om de veiligheid van voetgangers en fietsers aan de school te verhogen, willen we nogmaals vragen 
om niet op de parkeerplaats in het weggetje naast de school te gaan staan. Deze parking is voorzien 
voor leerkrachten. 
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Gelieve op donderdag te parkeren op de parking aan het voetbalveld. We merken dat sommige ouders 
‘s morgens het brandweggetje achter de judolokalen nemen, wat echt niet de bedoeling is. 
Nog beter en milieuvriendelijker is het om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. 
Even ter herinnering: de school opent om 7 u 50, niet vroeger. Gelieve hiermee rekening te houden. 
 

Vloerpuzzels gezocht 
Heeft u nog een vloerpuzzel liggen waar u niets meer mee doet, dan mag u deze altijd aan de 
kleuterschool bezorgen. Ze zijn hier heel blij mee. 
 

Warme dagen 
Gelieve uw kind op warme dagen al ’s morgens in te smeren tegen de zon. Alle kleuters worden dan 
ook op school ’s middags nog eens ingesmeerd door de leerkrachten. 

 

Belangrijke data 
- 8 juni om 20 u : oudercomité op school 
- 24 juni: alle kinderen maken al eens kennis met hun nieuwe leerkracht van volgend jaar 
- 28 juni: sportdag voor de lagere school op school 

        + het oudercomité trakteert alle kinderen op een ijsje: waarvoor dank ! 
- 29 juni: sportdag voor de kleuterschool op school 
- 29 juni: eindejaarsreceptie voor de kinderen van L6: verdere info volgt  
- 30 juni: eindrapport voor de kinderen van de lagere school 

                + school sluit om 12 u 
                + mogelijkheid tot oudercontact tussen 12 u en 13 u 

- Zondag 29 juni mogen de kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar tussen 10 u en 
11 u 30 kennis komen maken met hun nieuwe klas en juf. 

- Woensdag 1 september: start van het nieuwe schooljaar 
                                             + om 19 u 30 info-avond voor K0 – K3 – L1 – L3 

- Donderdag 2 september: om 19u 30 info-avond voor K1- K2- L2- L4- L5 – L6 
 


