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NIEUWSBRIEF JUNI  2018  

Agenda Juni 2018 
 

Maandag 4 juni Medisch schooltoezicht K1B 

   Rollebolle voor K2 (voormiddag) 

Dinsdag 5 juni Opendeurmoment voor 3de kleuter in eerste leerjaar van 16.15u-17.15u 

Donderdag 7 juni Het Grote Fietsexamen voor het 6de leerjaar 
 

Woensdag 13 juni Start examens 3de graad 

Vrijdag 15 juni Sleep-in 3de kleuter 
 

Dinsdag 19 juni: Schoolreis 2de/3de kleuter 

   Kei-toffe dag op school voor peuters en 1ste kleuter 

Vrijdag 22 juni: Einde examens 3de graad 

   Receptie 1ste leerjaar + 6de leerjaar 
 

Maandag 25 juni Rapport mee naar huis 

Dinsdag 26 juni Oudercontact voor kleuter en lager 

Donderdag 28 juni Schoolreis lager (+ surprise voor leerlingen 6de leerjaar) 

   Leuke afsluiter kleuter op school 

Vrijdag 29 juni School eindigt om 12u00 

   Start grote vakantie 

 

Buiten spelen bij mooi weer 
Nu het mooi weer is, hangt de groene vlag terug uit. Dat wil zeggen dat de kinderen tijdens de 

speeltijd en over de middag ook op de groene zones kunnen spelen. 

Tijdens het schoolparlement gaven de kinderen ons aan dat ze graag eens van zone wisselen. 

Op vrijdag mogen ze kiezen in welke zone ze spelen en wordt er muziek gedraaid. Op de vol-

gende pagina zien jullie de beurtrol. Zo kunnen jullie meevolgen waar jullie kinderen spelen. 



Nieuws van de oudervereniging 

 

De oudervereniging is op zoek naar nieuwe 

leden. Wie doet mee? 

 

 

 

De oudervereniging hield de bar open op het 

schoolfeest, dat bracht 1290 euro op! 



Uit de kindermond 
Een kleuter zei tijdens de voorbereiding van het 

schoolfeest: juffrouw de olifant heeft een lange smurf. 

(1Kb) 

 

Op weg van het toilet naar de speeltijd huppelde A vro-

lijk. Vraagt hij aan N "Kan jij ook goed hoppelen?" 

 

Vandaag toen we naar het Sint-Jozef aan het stappen 

waren, kwamen we aan De Bron een klein kapelletje 

tegen. Toen zei een kleuter, ‘kijk dat is het kleine huis 

van Jezus’. (2Kc)  

Terugblik op het schoolfeest 
Een terugblik op een geslaagd schoolfeest. Ondertussen hebben we op het forum ook het 

dansje van de juffen “Naar de film” voorgedaan. De kinderen zijn aan het oefenen zodat we bij 

het volgende forum allemaal samen kunnen dansen. 

Bedankt om met zovelen te komen kijken! 

Binnenkort plaatsen we een filmpje met de hoogtepunten van het schoolfeest op Facebook! 

Nieuws uit de klassen 
Op 9 mei werd FINNE geboren, het 

derde kindje van juf Loes en tevens 

de vierde baby bij de juffen dit school-

jaar! Een zusje voor Flo en Feie.  

 



Zeepkistenrace 
Ook dit jaar deden onze zesde klassers mee aan de zeepkistenrace op zaterdagvoormiddag 5 

mei in het VTI. 6A verdiende een prijs voor het pimpen van de zeepkist. Ze hadden m.a.w. de 

meest originele zeepkist. 6B behaalde de 4de plaats voor snelheid. Maar bovenal beleefden ze 

een onvergetelijke voormiddag! 

Sunshine4kids 
De speelgoedmarkt was dit jaar ook een 

succes. Ook de kleuterschool verzamelde heel 

wat centje op hun zonnetjes. Pascale van 

Sunshine4kids heeft een cheque komen opha-

len met het mooie bedrag van 930 euro. Daar-

mee wordt de aanleg van een regenput in Ke-

nia gefinancierd. Een mooi initiatief waarbij we 

blij zijn ook ons steentje te kunnen bijdragen. 

Bedankt!  

 



Lieveheersbeestjes in de eerste kleuterklassen 



Sfeerbeelden peuterklas 

Naar het zwembad met K3 



Kunst in 2Kc 

L5 op bezoek bij Quadrant 


