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 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.

Schoolreizen
We zoeken en proberen. Wie vindt, heeft goed gezocht. De preventieadviseur van
IGEAN en de crisiscel van de gemeente controleren vooraf de veiligheid van wat
we willen doen. Daarnaast wegen we zo goed mogelijk af wat haalbaar en
realistisch is. De tweede en derde graad kunnen onder
strikte voorwaarden toch op driedaagse. Blij dat zij – en
wij – zijn! De andere klassen zoeken nabijer bij de
school zeker nog wat leuks te organiseren.

De eclips
Met een koolzwart veiligheidsbrilletje hebben we de
eclips vorige week donderdag bekeken. Mooi dat het
zesde leerjaar er ook in gelukt is om een foto te maken.
Kijk maar eens op de blog:
https://degazetvanzes.blogspot.com/

Einde schooljaar
Voor alle duidelijkheid herinneren we er nogmaals aan dat het schooljaar eindigt op
woensdag 30 juni om 12 u. Die voormiddag krijgen alle kinderen hun rapport en
hun prijs.
Een eerder afscheid van de kleuterschool is er voor de derde kleuterklas op
maandag 28 juni tijdens de schooluren, en daardoor zonder ouders. De leerlingen
van het zesde leerjaar worden met hun ouders verwacht op de speelplaats op 29 juni
om 19 u. 30.

