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        NIEUWSBRIEF JUNI 2021 
 

Nog enkele weken en dit opnieuw bijzondere schooljaar is ten einde.  Vele kleuters zwaaien af, de 
leerlingen van het zesde leerjaar zijn klaar met de basisschool.  We zijn blij dat we dit jaar, weliswaar in 
bubbels, samen met hun ouders dit feestelijk  kunnen vieren. 

 
Op 30 augustus (tussen 16.00 uur en 19.00 uur) hopen we alle ouders terug te verwelkomen op de open 
klasdag en een infomarktje.  
We hebben dit schooljaar hard gewerkt binnenskamers en willen jullie dan graag hier meer over vertellen 
en laten zien.  Trouwens, vorige week zijn we een dag met de onderwijsinspectie aan de slag gegaan 
rond een aantal belangrijke thema’s.  We hebben een verdiende pluim voor onze schoolwerking 

gekregen! 

 
Als directie ben ik dus heel fier op onze leerlingen, leerkrachten, ouders en alle helpende handen.  
Sleutelhof heeft nogmaals bewezen en bewijst dat ze in deze Coronatijd heel wat aankunnen. 
 

Tine Hendrickx 
 
 
Di 01  -Bij mooi weer neemt meester Sam een klasfoto van alle klassen. (briefje volgt). 
  -Middagsport voor de eerste graad. 
      

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 
Do 03  -Middagsport voor het 3de en 4de leerjaar. 
 
Vr 04  -Het 5de leerjaar maakt een stadwandeling te Mechelen en als het kan, brengen 
                          zij een bezoekje aan hun pennenvrienden. 
  -Digitale voordracht voor het 2de leerjaar door Jef Aerts. 
 
Za 05  LAATSTE DAG: ‘BUBBELS IN JE BUBBEL’ (lees de weetjes), georganiseerd door de ouderraad. 
 
Ma 07  -De kleuters van K4-5 gaan naar de bib. 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 5de en 6de leerjaar. 
 
Di 08  -Digitale voorstelling ‘Verhalenkat’ voor het 1ste leerjaar. 
  -Zwemmen voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 
  -Middagsport voor het 5de en 6de leerjaar. 
  -Integratie 5- jarigen en het 1ste leerjaar. 
 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 
Do 10  -Zomerrapport 
  -Vandaag en morgen: stagiair Thomas in K2-3A 
  -Middagsport voor het 3de en 4de leerjaar. 
  -Voetgangersexamen voor het 3de en 4de leerjaar. 
  -Online workshop bib voor L6. 
 
Vr 11  -Joepie! De lagere school gaat op schoolreis (zie brief) 
  -Sportdag voor de kleuterschool. 
 
Ma 14  -Start eindtoetsen voor de lagere school t.e.m. 22 juni.  Lees de weetjes! 
  -Het 2de leerjaar gaat zwemmen. 
  -Tuinproject met meester Tim voor de kleuters en het 5de  en 6de leerjaar. 
  -20.30 uur: Ouderraad 
 
Di 15  -Middagsport voor het 1ste en 2de leerjaar. 
 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 
Do 17  -Stagiair Thomas in K2-3A. 
  -De lagere school brengen alle boeken naar de bib. 
  -Middagsport voor het 3de en 4de leerjaar. 
 
 

 

 



Vr 18  -Meester Olivier gaat op nascholing. 
  -Vergadering College van directeurs te Kontich. 
 
Za 19  -Afhalen van je bestelde apérobox. 
 
Ma 21  -Tuinproject met meester Tim voor de kleuters en het 5de en 6de leerjaar. 
  -Schoolraad: 19.30 uur. 
 
Di 22  -Zwemmen voor het 3de, 4de 5de en 6de leerjaar. 
  -Middagsport voor het 3de en 4de leerjaar. 
 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 
Do 24  -Sportdag voor het 5de en 6de leerjaar. 
  -Stagiair Thomas in K2-3A. 
   
Vr 25  -Trampolinespringen voor het 5de en het 6de leerjaar. 
  -Indien mogelijk komen de pennenvriendjes van het 5de leerjaar op bezoek. 
  -Sportdag voor het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar. 
 
Ma 28  -Vandaag en morgen gaat het 5de leerjaar op 2-daagse naar…. 
  -Bib voor de kleuters van K4-5. 
  -Het 2de leerjaar gaat zwemmen. 
  -Het 6de leerjaar blijft slapen op school. 
 
Di 29  -Middagsport voor het 6de leerjaar. 

-16.00 uur: Proclamatie 5- jarigen. 
-19.00 uur:  Proclamatie 6de leerjaar.   

  -15.25 uur: De klasverdeling wordt bekend gemaakt (lees weetjes) 
 
Wo 30  -Viering om 09.00 uur met afscheid van het 6de leerjaar in de school. 
  -Eindrapport 
 

12.10 uur:  start van een zalige, zomervakantie! 

                

   
WEETJES  
 
 
-Bestel voor 6 juni je zomerse apérobox en ga sprankelend de zomervakantie in.  Meer info in bestellen: 
www.sleutelhof.be>ouderraad 
 

-We maken de klasverdeling 29 juni ad valvas  bekend. Voor de LS hangen de lijsten aan het raam in de Kerkstraat.  
Voor de KS hangen deze lijsten ook aan de ramen van de klas van juf Hilde. 
 
-Op maandag 30 augustus houden wij een open klasdag en infomarkt voor de kleuterschool en de lagere school 
tussen 16.00 uur en 19.00 uur.  Kom een kijkje nemen in je nieuwe klas, welkom! 
 
-Uitleg bij de toetsen… 

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar maken hun eindtoetsen tussen 14 en 21 juni.  De leerlingen krijgen een 

planning zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op deze toetsperiode.  Gelieve deze planning te handtekenen zodat 

we weten dat u op de hoogte bent.  We organiseren deze toetsperiode vanaf het vierde leerjaar als voorbereiding naar 

het secundair onderwijs. 

In de onderbouw (1ste, 2de, 3de leerjaar) evalueren we de parate kennis.  Dit wil zeggen dat er toetsen zijn van de 

belangrijkste vakken zonder dat de leerlingen thuis moeten ‘studeren’.  Ze doen hierbij beroep op wat ze geleerd 

hebben in de klas.  Op deze manier ervaren de leerlingen (en de ouders) minder stress. 

Tijdens de laatste week van het schooljaar zal de klasleerkracht u contacteren als hij/zij u wenst te spreken over de 

resultaten.  Niet alle ouders worden gevraagd.  Gelieve het agenda van uw kind te controleren. 

Op woensdag 30 juni krijgen de leerlingen hun eindrapport, bij het rapport vindt u een uitnodiging voor de open 

klasdag op 30 augustus. 

 
 
 
Prettige vakantie en … zorg goed voor elkaar! 

 
Directie en leerkrachten 
 
 


