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Vrije dagen schooljaar 2022-2023
In bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van de vrije dagen
van volgend schooljaar. Noteer ze alvast op de kalender of in je agenda.

Laatste schooldag
We hebben de laatste maand van het schooljaar ingezet. We kijken al even in
de verte naar de laatste schooldag die toch een beetje anders verloopt dan
normaal.
De school start zowel voor de kleuters als voor de lagere schoolkinderen zoals
gewoonlijk om 8.40u. In beide vestigingsplaatsen worden er nog klassikale
activiteiten voorzien tot 10.30u.
In de kleuterschool kunnen de kinderen vanaf 10.30u afgehaald worden. Er is
opvang voorzien tot 12.00u.
In de lagere school organiseren we om 10.30u rijen zoals na een gewone
schooldag. Uiteraard verlaten alleen die kinderen de school die hiervoor vooraf
toestemming hebben gekregen van hun ouders. Ze kunnen dan zelfstandig
naar huis gaan of worden aan het Sint-Teunisplein of de Achterstraat
afgehaald. Voor de andere kinderen voorziet de school nog opvang op de kleine
speelplaats tot 12 uur. Om 12 uur organiseert de school dan voor de tweede
maal rijen zoals na een gewone schooldag voor alle kinderen die nog op school
zijn. De kinderen van de lagere school krijgen in de loop van juni nog een brief
met invulstrookje mee om duidelijk te maken aan de klasleerkracht hoe en
wanneer ze de school zullen verlaten.

Oudercontacten
Ouders die op het einde van het schooljaar nog graag een individueel
oudercontact wensen met de juf, vragen we om even een mailtje te sturen naar
de juf of meester. Er kan dan onderling een afspraak gemaakt worden.
Dit is uiteraard geheel vrijblijvend.
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Lagere school

Nieuws voor het 1ste leerjaar
Donderdag 9 juni brengt het 1ste leerjaar een bezoek aan de Zoo van
Antwerpen met de lijnbus.
Kinderen die een abonnement van de dierentuin hebben, mogen dit dinsdag of
woensdag mee naar school brengen.
We zien de leerlingen graag verschijnen met een fluohesje.
De boekentas mag thuis blijven.
Iedereen mag een rugzak meenemen met:
een brooddoos
water
enkele tussendoortjes
zakdoeken
De rugzak mag groot genoeg zijn, zodat er nog een trui of jas in kan.

Infoavond zeeklassen
Onze leerlingen van het vierde leerjaar gaan van 21 tot en met 24 juni op
zeeklassen naar Cadzand. Dinsdag, 7 juni krijgen de ouders de nodige
praktische informatie die zal doorgaan om 19.30 uur in onze eetzaal.

Verjaardagsknuffels 4B
De voorraad verjaardagknuffels geraakt stilaan op. Meester Johan denkt al wat
voorop en je kan hem en vooral zijn toekomstige leerlingen blij maken met
knuffels die nog best ok zijn, maar thuis niet meer in gebruik zijn. Je mag ze
bezorgen op het secretariaat.

Kleuterschool

Sportdag
Donderdag organiseren wij een sportdag.
Alle kleuters doen deze dag sportieve kledij aan en gemakkelijke
sportschoenen.
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Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa, juf Pauline en juf Katrien
Na een week experimenteren met onze handen, zetten we volgende week de
rest van ons lichaam in tijdens het thema ‘Sport’. Op dinsdag 7 juni brengen
we in de voormiddag een bezoekje aan de speeltuin Torenhof in Malle en
op donderdag 9 juni organiseren we op school een heuse sportdag!
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Het was een geweldige kriebelweek. We leerden alles over spinnen, bijen,
lieveheersbeestjes, slakken, kevers en regenwormen. In ons terrarium konden
wij ze een hele week waarnemen en nu hebben wij ze weer losgelaten in de
vrije natuur. We knutselden een grappige slak, deden een telspel met de
stippen van het lieveheersbeestje, vlogen zoals bijtjes van bloem naar bloem,
genoten van een leuke schrijfdans...en nog veel meer. Volgende week werken
wij rond het boek ‘Rupsje nooit genoeg’ en knutselen we een reuzevlinder. We
dramatiseren, verkleden ons als vlinder, vangen speelrupsjes in onze
ontdekbak en genieten van de kriebelyoga.
Iedereen die thuis een schoendoos heeft mag die getekend met naam
meegeven voor een leuk vakantieknutselwerk. Grootte speelt geen rol.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week dinsdag trekken we eropuit naar de speeltuin torenhof in Malle.
Donderdag is het sportdag. Die dag mogen de kleuters in sportieve kledij naar
school komen. De rest van de week gaan we verder regenboogland in.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Spannend, logeren in de kleuterschool. Dinsdag is het zover.
We maken samen ons reuzenbed en testen hoe het ’s avonds zal zijn.
De voorbereidingen van de diploma uitreiking zijn gestart. We werken hieraan
verder.
Donderdag pauzeren we en kunnen we onze energie kwijt bij de sportdag.

Een fijn, zonnig, lang weekend voor iedereen!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie
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