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Beste ouders, 

Stilaan loopt het schooljaar 2018-2019 naar zijn einde. 

Er was, zoals elk jaar, weer heel wat te beleven in de maanden april en mei en ook de maand juni kondigt zich als een 

drukke maand aan. Daarom zetten we alle activiteiten graag even op een rijtje, zodat jullie zo goed mogelijk op de hoogte 

blijven. 

De inschrijvingsperiode is alweer prima verlopen ,zodat we ook volgend jaar onze klasjes goed gevuld krijgen. 

Nieuwe inschrijvingen zijn natuurlijk nog altijd welkom. We schrijven nog in t.e.m. 4 juli en vanaf 21 augustus. 

Voor enkele leeftijden zijn de plaatsen zeer beperkt, ook in de lagere school. 

In de maand juni zijn er nog heel wat activiteiten gepland waarover u hieronder meer leest. Daarnaast zijn er natuurlijk de 

eindproeven waar we van alle jongens en meisjes nog een laatste inspanning verwachten voor we dan van twee maanden 

vakantie mogen genieten.  

Wij wensen iedereen heel veel succes toe en hopen op een fantastisch einde van het schooljaar. 

Directeur Philippe 

03/06: facultatieve verlofdag 

04/06: 5de leerjaar naar de zoo 

07/06: 2de leerjaar naar imker 

11/06: start toetsen lagere school 

17/06: 1ste leerjaar naar de brandweer 

19/06: 20.00u schoolraad 

20/06: 3de kleuterklas uitstap Middelheimpark 

21/06: 6de leerjaar schoolreis 

21/06: 2de leerjaar naar Lotta 

21/06: 2de kleuterklas blijft overnachten op school 

24/06: sportdag lagere school 

24/06: personeelsvergadering KS en LS 

25/06: derde leerjaar naar Lier 

25/06: 17u diploma - uitreiking derde kleuterklas 

26/06: misviering lagere school 

27/06: 19.30u - 22.00u eindejaarsreceptie 6de leerjaar 

28/06: laatste halve schooldag 

28/06: 12.00u einde schooljaar 

28/06: 13.30u - 15.00u oudercontact 

 

 

28/06: einde schooltijd om 12.00u 

            

 

De school is gesloten van 6 juli t.e.m.           

20 augustus.  
 

 

 

 

 

 

Laten we in deze laatste maand van het schooljaar nog 
eens werken zoals een echt zonnetje, vol vuur en enthousi-
asme, om dan daarna te kunnen genieten van een welver-
diende vakantie! Een vakantie met veel zon, plezier en leu-
ke momenten met vrienden en familie!  

Geniet er allemaal met volle teugen van! Wij staan in sep-
tember klaar met alweer een nieuw, uitdagend jaarthema! 

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

Holderdebolder schatten op zolder 

Schoolfeest 

28 september 2019 
Vorig schooljaar viel het schoolfeest terug in 

het begin van het schooljaar en dat werd leuk    

bevonden. 

Daarom doen we dat volgend schooljaar     

opnieuw met tal van nieuwe activiteiten. 

Jullie komen toch ook? 

Noteer het nu alvast in jullie agenda!!! 

http://www.acmautogroep.be


 

 

Wisten jullie dat: 

• Ons schoolfeest dus opnieuw doorgaat in september? We hopen dat jullie er weer massaal aanwezig zijn. 

• Ook dit jaar de sponsorloop een heel groot succes was? Onze jongens en meisjes van Mater Christi zamelden bijna 

4000 euro in. Samen met de twee andere scholen komen we zo aan een totaalbedrag van iets meer dan 6000 eu-

ro. Een dikke proficiat aan alle lopers en sponsors. 

• Juf Sabine de motor is achter onze website van de school? Als jullie vragen of bemerkingen hebben over de site, 

mogen jullie haar altijd rechtstreeks contacteren op haar mailadres: juf.sabine@mclint.be 

• Alle leerlingen op 28 juni tot 12.00u op school moeten zijn? Daarna start de vakantie. 

Ouders hebben nog de kans om op oudercontact te komen tussen 13.30u en 15.00u. Voor die contacten kan je niet 

vooraf inschrijven. De leerkrachten zijn gewoon in de klas te vinden. 

• Mogelijke inschrijvingen nog kunnen t.e.m. 5 juli, enkel in de voormiddag tussen 9.00u en 12.00u. Daarna sluiten de 

schoolpoorten t.e.m. 20 augustus. Vanaf 21 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 29 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 29 augustus verschijnen op de website van de school? 

Om 18.00u zullen de lijsten bereikbaar zijn. 

• Wij iedereen die zich ingezet heeft voor de school, op welke manier dan ook, heel erg willen bedanken? Wat wij in 

Mater Christi realiseren kan alleen maar dankzij een zeer enthousiast, professioneel team en de schitterende     

samenwerking met jullie, ouders en grootouders. Wij hopen ook volgend schooljaar samen met jullie een even mooi 

verhaal te kunnen schrijven. 

• Kinderen die omwille van verhuis of een andere reden van school veranderen, tijdig moeten doorgegeven worden? 

Mocht uw kind van school veranderen, vragen we dat schriftelijk door te geven voor 30 juni. Zo kunnen wij snel star-

ten met de voorbereidingen van het schooljaar 2019-2020. 

• De ouders van de kinderen van de derde kleuterklas op 25 juni om 17.00u  uitgenodigd zijn op een receptie om het 

afscheid aan de kleuterschool en de stap naar het eerste leerjaar te vieren? 

• Wij op 2 september koffie en gebak uitdelen als troost aan de ouders die hun kind terug aan de school moeten af-

geven en dat wij op zoek zijn naar mensen die cake willen bakken? Wie zich geroepen voelt, mag een mailtje stu-

ren naar oudervereniging@mclint.be. 

• Alle verloren voorwerpen die op 1 juli zijn blijven liggen, aan een goed doel worden geschonken? Wie nog iets mist, 

heeft dus nog even de tijd om een kijkje te komen nemen. 

 

 

Op de blauwe brief van juli en augustus zullen jullie alle verlofdagen en belangrijke         

activiteiten van het volgende schooljaar terugvinden. 
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Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 

Weetjes 


