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Uit-in-Zoersel met je gezin
In onze gemeente zijn er ook deze zomer heel wat leuke activiteiten voor
gezinnen en kinderen.
- Op de website van de gemeente vind je allerlei toffe kampen tijdens de
zomervakantie (3 tot 16 jaar):
https://www.zoersel.be/vrije-tijd/sport-en-spel/sport-en-jeugdkampen/sporten-jeugdkampen-tijdens-vakanties- Lagere schoolkinderen zijn ook heel welkom op het
speelplein:https://www.zoersel.be/vrije-tijd/sport-en-spel/speelpleinwerking-0
- Doe in de zomermaanden mee aan verschillende leuke foto- en
wandelzoektochten
- Bezoek de nieuwe expo in het Lindepaviljoen of het diamantbelevingscentrum
in Halle.
- za 25 juni: Zoersel Bounced (springkastelenfestival) van Gezinsbond Zoersel
- za 25 juni en zo 26 juni: tentoonstelling tekenatelier Zoersel
- zo 26 juni: carwash ten voordele van een mobiel speelplein in Bohicon
- ma 4, di 5 juli: regenmaker knutselen en escapespel door Wijser
- za 9 juli: kindernamiddag Zoerselkermis ‘geklungel in de jungle’
- zo 10 juli: Vlaanderen Feest met o.a. optredens, volksspelen en
kinderanimatie
- ma 18, di 19, wo 20 juli: caleidoscoop knutselen, experimenteren met drijven
en zinken en vijlen van een gelukssteentje door Wijser
- woe 17 augustus, di 6 en woe 7 september: start seizoen jeugdbasket BBC
Zoersel
- woe 24, do 25 en vrij 26 augustus : escapespel en optische illusies door
Wijser
- vanaf woe 14 sept: danskriebels kinderen en jeugd door danco movado
- vrij 7 oktober: inschrijven voor tweedehandsbeurs vriendenkring gemeente
(beurs 23 oktober)
Meer weten over al deze leuke activiteiten? Check onze UIT-in-Zoerselkalender: https://www.zoersel.be/uit-in-zoersel.
Door: gemeente & ocmw Zoersel, afdeling vrije tijd,vrijetijd@zoersel.be of 03
298 0 904
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Klasfoto’s
Vandaag krijgen alle kinderen de klasfoto’s mee naar huis. Wanneer je de foto
niet wenst te houden, mag je hem voor woensdag 22/06 terug mee naar school
geven. De kostprijs van de foto bedraagt 3 euro per stuk en zal verrekend
worden via de schoolrekening.

Antoontjesdag
Maandag is het Antoontjesdag. Alle leerlingen en kleuters verwachten we in
wit/gele kledij. Iedereen brengt zelf een picknick en tussendoortje mee.
In de namiddag voorziet de school voor iedereen een verfrissende
versnapering.

Lagere school

Schoolrekening
In de maand mei zijn we op school overgestapt naar een nieuw administratief
programma. Hierdoor zullen de laatste delen of het volledige bedrag van de
meerdaagse uitstappen op de laatste schoolrekening verrekend worden. Alvast
bedankt voor uw begrip.

Een creatieve verfrissing…
In het tweede leerjaar werd er geëxperimenteerd met verf en technieken. Ze
creëerden wel heel lekkere dingen…
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Kleuterschool

Grote schoonmaak
De juffen beginnen met de grote schoonmaak. Vooral het speelgoed moet
gepoetst worden. Wie hierbij wil helpen mag bij de juf een bak komen halen.
Zorgen jullie er alsjeblieft voor dat de spullen helemaal droog zijn voor ze tot 1
september opgeborgen worden in een gesloten bak?
Alvast bedankt voor jullie hulp!

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa, juf Pauline en juf Katrien
Water, water, water! De week zit erop. En wat voor een week. Heerlijke
temperaturen om zowel binnen als buiten te experimenteren met water.
Schilderen, zinken en drijven, eendjes vissen, we deden het allemaal. Tijd voor
het laatste thema van het jaar; vakantie.
We komen al helemaal in vakantiesfeer en bereiden ons al helemaal voor op
het op reis gaan. We oefenen op het inpakken van onze koffer, doen alsof we
logeren in een tentje en nog veel meer!
We kijken er al helemaal naar uit!
Op donderdag 23/6 mogen de kleuters een fietsje meebrengen. Ze zullen
samen met meester Gert gaan fietsen in de turnles.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Deze week hebben wij genoten van sporten en de leuke speeltuin Torenhof! De
volgende twee weken werken wij rond het thema vakantie!
Op vrijdagvoormiddag gaan we naar het blotevoetenpad in Malle. Iedereen doet
best speelkleren aan; een shortje of rokje en schoenen met velcro, geen
sokken zodat we na het voeten wassen weer snel op de bus kunnen stappen.
De juffen zorgen voor drank, dus je moet niks extra meegeven. Het wordt vast
een leuk avontuur.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa en
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Maandag (Antoontjesdag) spelen wij klasdoorbrekend een zoekspel.
Donderdagnamiddag gaan wij samen spelen op de terreinen van
dwergenbergen.
We doen deze dag gemakkelijke speelkledij aan en sportschoenen.

Zoek voldoende verkoeling de komende dagen!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie
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