MAANDPLANNING : JUNI 2017
DE LAATSTE LOODJES…
Donderdag

1

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

2
3
4
5
6
7
8

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

9
10
11
12 Mee-speel-dag voor de instappers van september
20u : oudercomité
13 Zwemmen
14
15 Bibliotheekbezoek 2de graad (9u)
16
17
18
19 KS gaat op schoolreis
20
21
22 Bibliotheekbezoek 3de graad
23 14u : afscheid 5-jarige kleuters

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Bibliotheekbezoek voor L5 (9u)
Fietsexamen voor onze zesdeklassers

L5
L6

14u : Vormsel
Pinksteren
Pinkstermaandag : vrijaf
3KO gaat op uitstap naar ‘Karrewiel’
Bibliotheekbezoek 1ste graad (9u) + L6
L4 : voetgangersexamen ( voormiddag )
L3 : uitstap naar brandweer (namiddag)

24
25
26 19u30 : afscheid L6
27 Traktatie door océ voor onze kinderen
Laatste keer zwemmen
28 11u : eucharistieviering
29 Bibliotheekbezoek 1ste graad
Picknick L1 en L2, indien het weer het toelaat.
L3 : uitstap naar de Zoo
L6 : uitstap ( verdere info volgt )
30 Laatste halve schooldag voor onze kinderen(8u45 –
12u)

3KOA + 3KOB
L1 en L2 en L6
L4
L3

L3 en L4

KS

L5 en L6
3KOA+B

L6

L1 en L2
L1 en L2
L3
L6

… EN DAN IS HET GROTE VAKANTIE!!
Wist je dat …
… we deze laatste maand met z’n allen nog hard gaan werken. De
toetsenperiode komt eraan en we verwachten dat alle leerlingen toch
nog met alles in orde blijven tot de laatste dag. Na deze periode van
hard werken volgen er 2 maanden welverdiende rust!!
… KBC ons tijdens de maand april 5 laptops cadeau heeft gedaan? Dankjewel Geert
Bollansee, al onze leerkrachten hebben nu een eigen klaslaptop.
… ons kriebelteam op 3 mei de laatste keer dit schooljaar is komen ‘kriebelen’? Zij kwamen
toen heel fier melden dat wij een zo goed als luizenvrije school waren. Dankjewel
kriebelouders voor de inspanningen die jullie doen om deze beestjes uit de school weg te
houden.
… onze tweedeklassers op 6 mei hun eerste communie hebben gedaan? Onze zesdeklassers
worden gevormd op 3 juni. Wij wensen hen, samen met hun ouders, een welgemeende
proficiat!
…ons schoolfeest weer een succes is geweest? Jullie opkomst was geweldig en het zonnetje
was van de partij. Wat wil je dan nog meer? ‘Nen dikke merci’ aan alle vrijwillige helpende
handen die op één of andere manier werden aangeboden.
Vandaag worden de foto’s op de website geplaatst. Dankjewel Johan Van Ostaeyen, nonkel
van Ilana, dit was waarschijnlijk de laatste fotoreportage. Jaar na jaar kregen we een mooie
reportage doorgstuurd.
… onze kleuters op 19 juni op schoolreis gaan?
 De instapklas en 1KO blijven dit schooljaar in Pulderbos. Voor hen komt er een
theatervoorstelling en 2 springkastelen.
 2KOA en 2KOB gaan naar de Putten in Kasterlee.
 3KOA en 3KOB gaan ‘internationaal’; zij trekken naar Dippie-Doe, net boven de
Nederlandse grens.
… er weer een extra digitaal bord kan aangekocht worden? De toekomstige derdeklassers
zullen volgend schooljaar de gelukkigen zijn! Bovendien sponsort het oudercomité nog een
tweede digitaal bord. Dankjewel ouders, ook onze toekomstige tweedeklassers gaan dan
volgend schooljaar digitaal!

… onze kleuters zich tijdens de week van 19 juni mogen verwachten aan een heuse
sportweek? De invulling hiervan volgt nog op een brief.
… het oudercomité op dinsdag 27 juni onze kinderen weer trakteert op een lekkernij? Net
zoals vorig jaar smullen onze kinderen die dag weer van kriekjes met frikadellen. Dankjewel!
… ook wij onze rekeningen tijdig moeten betalen. Mogen we daarom vragen om de facturen
niet uit het oog te verliezen en ze binnen de opgegeven termijn op de schoolrekening te
storten.
… de mensen van ons oudercomité zich weer een heel jaar lang hebben ingezet zowel voor
als achter de schermen. De fruitdagen , het grootoudersfeest, de pannenkoeken met
carnaval, de sponsoring voor onze uitstappen , de vele helpende handen , … voor dit alles en
nog veel meer onze hartelijke dank!
…wij ook andere vrijwilligers hebben die in onze school regelmatig een handje komen
toesteken? Zij hebben geen kinderen meer op onze school, maar verdienen ook een
welgemeende dankjewel!

