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SCHOOLNIEUWS   mei  2019          

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam   
   

 Verkeer : fietsexamen en grote verkeers-toets 
Volgend schooljaar zouden we graag het voetgangers examen opstarten. Mensen die 

de werkgroep “verkeer” nog willen vervoegen om dit uit te werken zijn van harte  

welkom. Jullie mogen zich gerust melden via mail directie of mail oudercomité.  

 

 Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf kwam vorige week langs en trok van elke klas een foto.  

Deze foto’s zullen bedeeld worden op het einde van het schooljaar met het rapport.  

 

 Nieuws vanuit het team 
In het lager zal juf Els niet meer hervatten dit schooljaar, meester Andreas blijft zo 

klastitularis tot einde schooljaar. Ook juf Sofie Vt zal niet meer hervatten waardoor juf 

Lore ook tot einde schooljaar op post blijft.  

 

In het kleuter zien we dit schooljaar juf Urielle ook niet meer terug, juf  

Emmeline blijft ook hier de klas juf tot einde juni. Ook Juf Marleen hervat niet meer 

dit schooljaar en blijft vervangen worden door juf Eva.  

Juf Lieve V (kinderverzorgster) is terug na een tijdje afwezigheid, we heten haar      

opnieuw van harte welkom.  

 

 Klusjes dag : woensdag 03 juli 2019 
Op woensdag 3 juli organiseren we onze tweede klusjes dag van dit schooljaar.  

Vanaf vandaag kunnen jullie zich via het ouderplatform hiervoor opgeven.  

We hopen opnieuw op een heuse opkomst, want de speelplaats moet nog een serieuze 

“push” krijgen alvorens we in vakantie kunnen gaan op school. De beplanting moet 

worden gedaan alsook het inzaaien van gras, de tunnel moet nog worden geplaats  

alsook de keerwand voor graffiti. Uiteindelijk komt het “koesterhuisje” hier ook  

terecht. Zo kunnen we de eerste schooldag volledig in het teken plaatsen van deze  

vernieuwde speelplaats en het samen opbouwen van de regels en afspraken die hierbij 

horen met de kinderen samen.  

 

 Regeling einde schooljaar 
Naar goede gewoonte organiseren wij in de laatste week een misviering op dinsdag 25 

juni. Alle ouders en grootouders zijn van harte welkom.  

 

 

Op donderdag volgt traditioneel de kinderbarbecue (tussen 12 en 13 uur) en  
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kinderdisco.  

Hier worden de kinderen, vrijwilligers, oud-leerlingen schooljaar 2017-2018 op  

uitgenodigd. Een afsluiter van het voorbije schooljaar met een hapje, een drankje en 

wat vertier. De kinderen zullen vanaf 15.00 uur terug naar de klas gaan om de dag  

rustig af te sluiten.  

 

‘s Avonds worden de ouders verwacht tussen 18.00 uur en 19.15 uur om de rapporten 

te komen afhalen. Dit wordt een informeel moment. Je hoeft hiervoor geen uur te  

reserveren.  

Je springt gewoon binnen, samen met jullie kind(eren).   

 

Op vrijdag 29 juni vieren we allen samen afscheid. Naar goede gewoonte spelen de 

leerlingen van het zesde leerjaar opnieuw een voetbalmatch tegen de leerkrachten. Dit 

zal gebeuren tussen 10.10 en 11.00 uur.  

Ouders zijn van harte welkom, de kinderen keren nog eventjes terug naar de klas vanaf 

11.00 uur.  Vanaf 11.15 uur start de diploma-uitreiking van de kleuters. Meer info 

volgt later. De school stopt om 11.40 uur. Er kunnen die dag geen maaltijden meer 

worden genuttigd.  

 

 Weetjes 
 

- Op vrijdag 21 juni worden de klassen van het eerste leerjaar en vierde leerjaar bekend 

gemaakt (mix) alsook bij wie ze volgend schooljaar zullen zitten. Op deze manier 

hebben we voldoende tijd om elkaar dit schooljaar al eens te leren kennen.  

We hopen opnieuw op jullie begrip en respect voor de gemaakte keuzes en  

beslissingen die we maakten met de beste bedoeling en na advies van de leerlingen 

zelf, de juf of meester.  

- Volgend schooljaar zullen we twee extra studiedagen inrichten om de vele  

vernieuwingen binnen te brengen binnen het team op het vlak van leerplannen en zorg.  

- Het leerlingenparlement werd opgericht deze week en binnenkort zullen zij hun eerste 

vergadering houden in het gemeentehuis.  

- Vanaf 17 juni wordt onze voorgevel in een ander kleurtje gestopt.  

- Aan de fietsenstalling (raam Anne secretariaat) hangt een groen gezichtje of rood  

gezichtje. Dit is om aan te duiden waar de kleuters ’s morgens spelen.  

Bij rood gezichtje is het weer ongunstig en spelen ze toch op de overdekte speelplaats 

 

 

 

 

 

Een warme groet  

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam 


