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Het einde en een nieuw begin 
Zo kan je aan een zomervakantie denken. Vooraf zijn er nog enkele "examens". Naast de 
gewone klastesten die ervoor mogen zorgen dat de rapporten straks schitteren en glanzen, 
komen de Igean-toetsen voor klas 1 tot en met 5, en de paralleltoetsen voor de leerlingen van 
zes. Deze dienen niet om iedereen nog eens extra op de rooster te leggen. Ze zijn bedoeld om 
de school te vertellen hoe het zit met onze pedagogische aanpak. Hoe goed beheersen onze 
leerlingen een aantal eindtermen? De leerlingen mogen inderdaad bewijzen dat ze de 
aanwezige leerkansen met beide handen hebben gegrepen. 
Daarnaast wordt er al nagedacht over volgend schooljaar. Er zijn de verplichte instructies 
vanuit het departement onderwijs. Dan volgt een noodzakelijke schoolvisie om van daaruit 
praktisch inhouden en taken en activiteiten te plannen. Alleen die volgorde garandeert echte 
kwaliteit en daar zetten we graag op in. Daarom kunnen we nog niet alle vragen die ouders 
soms al stellen beantwoorden. We doen dat zo snel mogelijk. 
Wat nog onder die praktische regels valt: ouders die hun kind volgend schooljaar een ander 
levensbeschouwelijk vak wensen te laten volgen, dienen de school daarvan voor eind juni op 
de hoogte te brengen. Dank voor uw begrip en medewerking. 
  

VER 
Op 17 juni mogen de leerlingen hun verkeersvaardigheden tonen. De leerlingen van een, twee 
en drie als voetganger. Vier, vijf en zes al fietsend. Het mag een apotheose zijn van de 
verkeersopvoeding. En een bedankje aan de vrijwilligers die deze verkeers-educatieve-route 
mee mogelijk maken. 
  

De hele kleuterschool op stap! 
Iedereen mag het weten! En meegaan of een tikje jaloers zijn: op 20 juni gaan alle kleuters 
een hele dag op stap. In de voormiddag staat Kleuterstad garant voor actief speelplezier in 
deze binnenspeeltuin. In de namiddag wacht een theatervoorstelling van Propop. Spannend! 
  

Recht door Brecht 
Was Mudaeus geen wereldberoemd en Brechts rechtsgeleerde? Prachtig dat recht door zee 
in Brecht nog steeds van toepassing is. Al is het op 24 juni voor alle deelnemers letterlijk 
wandelen en lopen, ook doorheen de school. Bewegen en je ogen de kost geven! Ook het 
oudercomité zorgt voor een leuke aankleding wanneer je onze school passeert. En ja, geheel 
in het jaarthema 'geen kat op school', zullen er enkele katten te spotten zijn. Inschrijven kan 
via https://www.brecht.be/rechtdoorbrecht 
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Sportdag 
Geen slecht idee om het schooljaar sportief af te ronden. Op 28 juni krijgt juf Kim de kans 
om de hele lagere school een voormiddag uit te dagen. Is dat al om de hoofden te laten 
uitwaaien, of om de speelse spieren op te warmen voor de zomervakantie? In ieder geval 
veel plezier samen. 
  

Afzwaaien 
Diezelfde 28 juni om 14 u. 30 nodigt de derde kleuterklas exclusief hun ouders uit om mee af 
te zwaaien. Dat is hun intieme afronding van een eerste stap in een schoolcarrière. Ze komen 
de volgende twee dagen nog wel naar school maar een apart prikkelend gevoel zal zeker nog 
meer aanwezig zijn. 
  

Nog meer afscheid 
Op 29 juni om 19 u. 30 verwachten we dan weer de leerlingen van het zesde met hun ouders 
om een volgende stap af te ronden. Met een nog plechtiger gebaar krijgen zij het eerste 
officiële getuigschrift in hun schoolloopbaan. Waarmee ze de deur naar het middelbaar 
onderwijs openen. Ook met allicht licht knikkende knieën en een proficiat! 
 

Test schoolstraat 
Herinnering: op woensdag 15/6 testen we de schoolstraat. Van 7u.45 tot 8u.45 en van 12 tot 
12u.30 zal het Schoolplein afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Kom zoveel mogelijk 
met de fiets of te voet. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen: laat ze weten via 
oc_desleutelbloem@hotmail.com. Wil je graag helpen bij het plaatsen en wegnemen van de 
barelen bij de start en einde van de schoolstraat of ken je iemand die geïnteresseerd zou 
kunnen zijn? Ook dat horen we graag. We hopen dat het verkeersvrij maken van de straat 
zorgt voor een rustigere en aangenamere omgeving rond de schoolpoort. 
 

Sociale media 
Blijf op de hoogte van de werking & activiteiten van het oudercomité, via: 
Facebook https://www.facebook.com/ocdesleutelbloembrecht 
Instagram https://www.instagram.com/ocdesleutelbloem/ 
 

 

 

 


