
 
 
 
  

 

Dank en wensen: 
 
… een levensgrote dank aan allen die door hun veilig gedrag ervoor gezorgd hebben dat het virus het schooljaar 
niet heeft kunnen stilleggen 
 
… we danken bovendien alle ouders en sympathisanten die van ver of heel dichtbij door hun enthousiaste inzet 
hebben meegewerkt aan een sprankelend schooljaar vol ontdekkingen 
 
… het schoolteam puzzelt verder aan de continuïteit. Na mevrouw Annemie verlaat ook meester Jef de school. 
Hij heeft de leeftijd om eindelijk wat meer boeken te gaan lezen. Met meester Bart zal het zesde leerjaar in goede 
handen zijn. Juf Sofie neemt het roer over in het derde leerjaar. We wensen hen allen een voorspoedige vaart! 
 
… u krijgt bij het begin van het schooljaar tijdens een ouderavond alle informatie over de concrete werking van 
de volgende klas van uw kind. Data en uren delen we zo snel mogelijk mee.  
 
… onze jaarlijkse boekenbeurs is gepland op  14 november 
 
…we wensen alle leerlingen een stralende, want hopelijk dikverdiende, zomervakantie 
 
… we wensen “onze afgestudeerde vertrekkers” veel succes toe in het middelbaar onderwijs 
 
… we verwelkomen de leerlingen van het eerste leerjaar en de instapkleuters met hun ouders op woensdag 25 
augustus om tussen 17 u. 30 en 19 u. kennis te maken met hun nieuwe klas en de leerkrachten. Deze ouders 
ontvangen hierover nog extra informatie 
 
… we verwachten alle leerlingen op woensdag 1 september om 8 u. 35 om samen aan een geweldig nieuw 
schooljaar te beginnen 
 
… de facultatieve verlofdagen vallen op maandag 4 oktober en vrijdag 4 februari   
 
… de pedagogische studiedagen zullen wellicht vallen op woensdagen 13 oktober, 16 februari en 27 april 
 
 
 

nu de schoolpoort even sluit 
zeggen we 
tot straks 

in september zien we elkaar weer 
of gaan we verder 

zeggen 
tot later 

bedankt omdat de school van mij was 
bedankt omdat ik van de school was 

bedankt 
allemaal 

we dragen ons in elkaar 
tot ziens 

  


