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Beste ouders, 

Onze blauwe brieven blijven kort, want ook deze periode gaan er weinig of geen activiteiten door. 

Het schoolfeest dat we verzet hadden naar de maand mei, viel jammer genoeg weer in het water. 

We doen een nieuwe poging op 4 september, het enige weekend dat nog kan in deze maand want de andere   

weekends zijn gevuld met communies en Suikeren zondag. 

De natuurklassen worden ook geannuleerd.  

De kasteelklassen kunnen wel doorgaan. Ze zijn een week verschoven naar de eerste week van juni. 

Hopelijk zijn hiermee de betere tijden ingezet. 

 

Directeur Philippe 

24/05: vrijaf:  Pinksteren 

 

27/05: zwemmen 2de leerjaar 

28/05: instappers bezoeken de boerderij 

01/06: vertrek kasteelklassen 

03/06: 1ste leerjaar naar boerderij in Boshoek 

03/06: 5-jarigen naar Harry Malter 

04/06: 4-jarigen naar Bezige Bijtjes 

04/06: overnachten van 5-jarigen op school 

07/06: 20.00u schoolraad 

08/06: 20.00u oudervereniging 

10/06: zwemmen 2de leerjaar 

14/06: sportdag kleuterschool 

16/06: start toetsen lagere school 

17/06: strapdag 

22/06: personeelsvergadering voor LS en KS 

24/06: zwemmen 4de leerjaar 

24/06: 19.30u proclamatie 5-jarigen 

28/06: sportdag lagere school 

28/06: 19.30u proclamatie 6de leerjaar  

29/06: rapport 5 

29/06: 15.30u en 15.45u einde schooljaar 

30/06: 10.00u - 12.00u oudercontacten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als alles goed loopt zal ons schoolfeest eindelijk nog eens 
kunnen doorgaan. De nieuwe datum is: 

Zaterdag 4 september 

 

Noteer deze dag alvast in jullie agenda. 

Schoolfeest 2021-2022 

Inschrijvingen 

 
De inschrijvingen lopen ook dit schooljaar vlot. 
Voor volgend schooljaar kan er nog ingeschreven worden 
op afspraak. 

Tijdens de schooluren zijn we steeds bereikbaar op het 
nummer 03 455 31 41. 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

http://www.acmautogroep.be


 

 

Weetjes 

 
Wij werkten deze maand aan: 

 Een propere speelplaats 

 Respect en zorg voor het bos en onze tuin 

 Een propere buurt in de Statiestraat, Torfsstraat, IJzeren wegstraat 

Mooimakers 

Wisten jullie dat: 

 De echtgenoot van juf Sandra en haar kinderen alle ouders en leerlingen bedanken voor het medeleven? 

De massa’s berichten via het rouwregister, brieven, tekeningen en andere kanalen zijn een grote steun voor 

hen. 

 Ook op onze school juf Sandra een blijvende herinnering krijgt? In onze tuin zullen we in september of       

oktober, wanneer het moment ideaal is, een boom voor haar planten met de leerlingen van haar huidig klasje. 

Rond de boom zullen er banken komen om te kunnen genieten van de rust en om buiten de schooluren met 

de leerkrachten een glaasje te kunnen drinken zoals zij dat op vrijdag na school graag deed. 

 Als de hesjes van de school versleten zouden zijn of niet groot genoeg meer, dat je er dan begin volgend 

schooljaar een nieuw kan bestellen via de bestellijst? Deze zullen dan verrekend worden via de              

schoolrekening. 

 Het huis van de zusters naast de school  volop afgebroken wordt? Tegen volgend schooljaar zou daar een 

nieuwe fietsenloods aangelegd moeten zijn met een poort in de Statiestraat en een poort naar de speelplaats 

toe. 

De fietsenstalling op straat zal dan afgebroken worden, zodat er een ruime wachtzone kan voorzien worden. 

Al die werken zouden tegen het begin van het volgende schooljaar voltooid moeten zijn.  

 Juf Greet een zware operatie aan de schouder moest ondergaan? Zij zal de rest van dit schooljaar moeten 

revalideren. Ze wordt vervangen door juf Ans. 

 We met onze school nog steeds meewerken aan het project van Mooimakers? Samen met de leerlingen   

houden we onze school maar ook de buurt rondom de school zo goed mogelijk proper. We leren hen dat een  

propere omgeving  mooi is om naar te kijken maar vooral ook goed is voor ons milieu. We rekenen erop dat 

jullie daar thuis ook wel een goed woordje over willen doen. 

 Mogelijke inschrijvingen nog kunnen t.e.m. 2 juli, enkel in de voormiddag tussen 9.00u en 12.00u. Daarna sluiten de 

schoolpoorten t.e.m. 22 augustus. Vanaf 23 augustus kan u ons opnieuw contacteren voor een afspraak tussen 

9.00u en 12.00u. 

 De klaslijsten van de kleuters op de infoavond van augustus kenbaar zullen gemaakt worden? De infoavond gaat 

door op donderdag 26 augustus om 20.00u. Wij hopen daar alle ouders van de kleuters te mogen ontmoeten. Na 

het gezamenlijke moment krijgen jullie meer info over het klasleven van de kleuters bij hun nieuwe juf. 

 De klaslijsten van de lagere school ook op 26 augustus verschijnen op de website van de school? 

Om 18.00u zullen de lijsten bereikbaar zijn. 

 We met de school een proclamatie zullen houden voor onze oudste kleuters en de leerlingen van het zesde 

leerjaar? Hoe dat juist gaat verlopen, laten we jullie tijdig weten. De data mag je al zeker vastzetten in jullie 

agenda. 

 Kinderen soms op een gevaarlijke manier op school afgezet worden? Stoppen op de rijweg aan de overkant 

van de straat en dan nog aan de verkeerde zijde laten uitstappen is levensgevaarlijk. 
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