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        NIEUWSBRIEF JUNI 2022 
 

 
 
 
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 zullen hen samen met hun ouders 
feestelijk in de bloemetjes zetten tijdens de proclamatie op dinsdag 28 juni. 
 

Juf Rita telt haar dagen af, zij gaat op 30 juni op pensioen.  We zullen haar missen. 
 

We wensen iedereen een fijne en welverdiende zomervakantie toe.  Geniet van de zon, de rust, het 
samen buiten spelen, het dagelijks een kwartiertje lezen… 
 
Tine Hendrickx 
 

 

 
Do 02  -Bij goed weer gaat het 4de leerjaar de natuur in. 

-Vervolg medisch onderzoek te Terhagen voor de kleuters geboren 2008. 
  -12.10 uur: leerlingenraad 
 
Vr 03  -Zomerrapport 

  -Bezoek van een gastspreker in het 6de leerjaar over ‘ondernemen’. 
 
Ma 06  -Pinkstermaandag: Vrijaf 
 
Di 07  -Start projectweek! 
 

Za 11  SCHOOLFEEST 

 
Ma 13  -Start eindtoetsen voor de lagere school t.e.m. 20 juni.  Lees de weetjes! 
  -Het 2de leerjaar gaat naar ‘Kunstduiker’ te Boom. 
 
Di 14  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 
 
Wo 15  -Juf Camille gaat op navorming. 

 
Do 16  -De lagere school brengen alle boeken naar de bib. 
 
Vr 17  -Medisch onderzoek op school. 
  -Voetgangersexamen voor het 4de leerjaar. 

 

 



 
Ma 20  -19.30 uur: Schoolraad 

  -20.30 uur: Ouderraad 
 
Di 21  -Het 6de leerjaar gaat zwemmen. 

 
Wo 22  -Vandaag en morgen gaat het 6de leerjaar naar pennenzakkenrock. 
 
Vr 24  -Muzische dag met CLAC voor de kleuterschool en de lagere school. 

 
Ma 27  -Joepie! De lagere school gaat op schoolreis (zie brief) 
  -Sportdag voor de kleuterschool. 
  -De boeken van de kleuterschool worden naar de bib gebracht. 
 
Di 28  -Het 5de leerjaar gaat naar de Schorre. 

-16.00 uur: diploma uitreiking oudste kleuters 

  -19.00 uur: diploma uitreiking 6de leerjaar  
 
Wo 29  -Oudercontact 5de leerjaar (brief volgt). 
 
Do 30  -Viering om 09.00 uur met afscheid van het 6de leerjaar in de school. 
  -Eindrapport 

  -Sleutelland 
 

12.10 uur:  start van een zalige, zomervakantie! 
                

   

WEETJES  
 
-Info rond de projectweek/schoolfeest: zie bijlage 

 
-Uitleg bij de toetsen… 
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.   
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 je op de hoogte bent.  We organiseren deze toetsperiode 

vanaf het vierde leerjaar als voorbereiding naar het secundair onderwijs. 

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 je kind te 

controleren. spreken over de resultaten.  Niet alle ouders worden gevraagd.  Gelieve het agenda van je 

kind te  

-Belangrijke data bij de opstart van het nieuwe schooljaar 
-We maken de klasverdeling 22 augustus ad valvas  bekend.  
 
-Op dinsdag 30 augustus houden wij een open klasdag en infomarkt voor de kleuterschool en de 
  lagere school tussen 16.00 uur en 18.30 uur.  Kom een kijkje nemen in je nieuwe klas, welkom! 
 
-Op dinsdag 7 september vanaf 19u organiseren we een infoavond per klas. 
 
-De bosklassen derde graad gaan door van maandag 12 september tot en met vrijdag 16 september. 
 
 
Prettige vakantie! 

Directie en leerkrachten 
 


