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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. Herinschrijven volgt later nog. 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.  
 

Verloren voorwerpen 
Is uw kind een kledingstuk kwijt, zoek je al een hele tijd naar dat jasje, … In onze lagere school 
verzamelden we ondertussen enkele dozen met verloren voorwerpen. Vraag er gerust naar. 
De laatste schooldag op vrijdag 28 juni worden alle verloren voorwerpen nog eens uitgestald. 
Daarna gaan ze naar een goed doel. Gelieve een kijkje te nemen! 
 

Website 
Het heeft even geduurd, we plaatsten nieuwe foto’s van verschillende activiteiten in onze 
school op onze website. Surf naar www.gbs-deschakel.be en beleef het allemaal opnieuw mee. 
 

Boekenketting door de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar 
Op woensdag 5 juni hebben de kinderen meegeholpen aan een boekenketting om de boeken van 
het oude gebouw naar de nieuwe bibliotheek te brengen. Hierna kregen de kinderen nog een 
woordje uitleg en een hapje en een drankje. 
In de namiddag was het de officiële opening van de bib. 
Iedereen is vanaf nu van harte welkom in het nieuwe gebouw. 
 

Fruit van het oudercomité 
Woensdag 12 juni is het de laatste keer fruit van het oudercomité. Gelieve de laatste 2 woensdagen 
van dit schooljaar, terug fruit van thuis mee te geven. 
Bij deze willen we het oudercomité heel erg bedanken voor de sponsoring van het fruit dit 
schooljaar! 
En extra willen we de vele helpende handen bedanken bij het schillen en het verdelen van het fruit 
elke woensdag ! Merci ! 
 
 
 

http://www.gbs-deschakel.be/


Nieuws vanuit het oudercomité 
 Het oudercomité wil alle helpers, van voor of achter of naast de toog op het schoolfeest, 

bedanken! 
 De volgende activiteit is de traktatie van een ijsje aan alle kinderen, op dinsdag 25 juni om 

13u. 
 Afscheid volgende leden: Steven, Nathalie, Mieke, Tamara en Kim. De school wil deze 

mensen uitdrukkelijk bedanken voor hun belangeloze inzet. 
 Volgend schooljaar vergadert het oudercomité 4 keer op dinsdagavond om 20 u. Dit op 17 

september, 4 februari, 31 maart en 9 juni. 
 Ze hebben ook een quiz onder leiding van Guy Stoffelen gepland op vrijdag 18 oktober.  
 Het jaarlijkse ontbijt zal doorgaan op zondag 16 februari. 
 Verdere inlichtingen volgen later. 
 Interesse om bij het oudercomité te komen? Spreek één van de leden aan of stuur een 

mailbericht naar de voorzitter Davy Matthys →  ocdeschakel@telenet.be 
 
Belangrijke data: 
 

11 juni  K0-K1-K2: oudercontacten  

13 juni  K3: zwemmen 
+ K0-K1-K2: oudercontacten 

14 juni  K2-K3: op schoolreis 

17 juni K0 + K1: op schoolreis 

20 juni  K3: zwemmen 

21 juni Sportdag in de kleuterschool 

24 juni  VM: sportdag in de lagere school  
+ NM : Clini-clownrun met de hele school ! 

25 juni K3 blijft slapen op school + 13 u: het oudercomité trakteert met een ijsje  

26 juni  Van 11u -12u: doorschuiven naar de volgende klas 

27 juni K3: zwemmen  
+ L6: afscheidsreceptie 

28 juni  LS: laatste rapport 
+ School sluit om 12 u !!! 

 

Geen school op:  

- Vrijdag 30 september 2019 

- Woensdag 20 november 2019 

- Vrijdag 31 januari 2020 

- Donderdag 30 april 2020 
Info-avond in elke klas op donderdag 5 september om 19u30 
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