
                    
 

 

Beste ouders, 

 
De maand juni is alweer de laatste maand van dit schooljaar.   
De voorbije weken waren moeilijk met het plotse verlies van juf. Debbie.  Ook onze jonge kleuters 
voelen het verlies af en toe nog aan.  In de kring vertellen ze over hoe hun juf was en waar ze nu is.  
We willen juf. Debbie een vast plaatsje geven in onze school waar de herinnering voor iedereen blijft.   
We willen iedereen bedanken voor het medeleven, de foto’s, de knuffels, de attenties,….. 
De verschillende herinneringen zullen volgende week aan de familie van juf. Debbie bezorgd worden.   

 
Ondertussen is de derde graad op bosklas vertrokken en ook voor de andere kinderen uit de 
verschillende klassen zijn er nog een aantal leuke activiteiten voorzien.     
Maar vooraleer we aan de grote vakantie beginnen, staan er nog enkele drukke weken te 

wachten.  Er volgen nog laatste toetsen voor het rapport en dan starten we aan de 

verschillende afscheidsmomenten voor de kleuters/ouders en de leerlingen van het 6de 

leerjaar. 

 

 

                    Alvast een overzicht van wat de maand juni te bieden heeft: 

Maandag 3 juni Zwemmen voor alle oudste kleuters uit de verschillende 

vestigingen in de voormiddag. (enkel 3de kleuterklassen). 

Vertrek bosklassen voor de derde graad. 

Woensdag 5 juni Niveaulezen voor de leerlingen. 

Vrijdag 7 juni Terugkomst bosklassen voor de derde graad. 

Maandag 10 juni Pinkstermaandag 

Dinsdag 11 juni Het grote voetgangersexamen voor het 4de leerjaar. 

Zitdag CLB (ouders kunnen een overleg aanvragen 

betreffende zorgvragen,…. met de zorgcoördinator en het 

CLB-team). 

Woensdag 12 juni 

 

 

 

 

Expleuterdag voor de oudste kleuters uit de hoofdschool en   

’t klein schoolke.  (ouders zijn welkom om een glaasje in de 

klas van het eerste leerjaar te komen drinken en om hun 

kleuter af te halen in het eerste leerjaar om 11u30). 

Niveaulezen voor de leerlingen. 

Woensdag 19 juni  Laatste niveaulezen voor de leerlingen. 

Donderdag 20 juni Medisch onderzoek op de kleuterschool de kleutergaard. 

Sportnamiddag voor het 3de leerjaar. 

Zaterdag 22 juni ‘Troetel Wandeltocht’ door het oudercomité uit  

de hoofdschool en ’t klein schoolke vanaf 13u30.  

Start op de hoofdschool. 



Maandag 24 juni Schoolreis voor de tweede graad.  

Sportdag voor de eerste graad. 

Dinsdag 25 juni 

 

Schoolreis voor de eerste graad. 

Sportdag voor het 6de leerjaar. 

Afscheid voor de ouders/kleuters van ’t klein schoolke om 

17u00.  (kleuters die naar het eerste leerjaar gaan). 

Woensdag 26 juni 

 

Afscheid voor de ouders/kleuters van de kleutergaard om 

18u00.  (kleuters die naar het eerste leerjaar gaan). 

Donderdag 27 juni Sportdag voor de tweede graad. 

Rapportafhaling voor de leerlingen van het eerste- tot en met 

het vijfde leerjaar. 

Uitreiking getuigschrift en afscheidsreceptie voor de ouders en 

leerlingen van het zesde leerjaar om 19u00 in de zaal van de 

hoofdschool. 

Vrijdag 28 juni Eucharistieviering voor de leerlingen en kleuters van de 

hoofdschool om 10u30. 

Aansluitend receptie op de hoofdschool voor ‘alle ouders, 

grootouders, leden van het oudercomité, leden van de 

schoolraad, schoolbestuur en vrijwillige medewerkers’ uit 

het voorbije schooljaar.  De school eindigt om 11u55 voor 

alle leerlingen en kleuters. 

 
 
Goed om al te weten:  
 

Donderdag 27 juni worden alle leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders verwacht voor 

de uitreiking van hun getuigschrift en de afscheidsreceptie. Dit gaat door in de zaal van de 

school of bij mooi weer buiten op de speelplaats.  Het begin is voorzien om 19u00.  

De kinderen krijgen hiervoor nog een afzonderlijke uitnodiging. 
 

Vrijdag 28 juni is de laatste halve schooldag tot 11u55. Hier wordt nog eens de gelegenheid 

geboden om afscheid te nemen van de klasgenoten en de juf of meester met aansluitend 

receptie na de eucharistieviering. 

 

De zomerkampen op school starten op maandag 1 juli tot en met vrijdag 12 juli.  (opvang 

voor en na de kampen van 8.00u tot 9.00u en van 16.00u tot 17.30u). 

- Eerste kamp kleuters: kabouterkamp door juf. Tineke. 

- Tweede kamp kleuters: ridders en jonkvrouwen door juf. Tineke. 

- Eerste kamp leerlingen: sport en spel door meester Gilles. 

- Tweede kamp leerlingen: van vlag tot schat door juf. Inez. 

 

De zomerkampen in augustus starten op maandag 19 augustus tot en met 30 augustus. 

 

Op dinsdag 27 augustus kunnen alle ouders en kleuters/leerlingen tussen 16u00 en 18u00 een 

kijkje komen nemen naar hun klas voor de start van het nieuwe schooljaar. 

 

Dinsdag 10 september: infoavond voor de ouders van de hoofdschool om 19u30. 

 

Donderdag 19 september: infoavond voor de ouders van ’t klein schoolke om 19u30. 

 



Donderdag 26 september: infoavond en voorstelling ’50 Tinten Groen’ om 19u00 in de 

hoofdschool (Klimaatgezonde speelplaatsen). 

 

Maandag 30 september: infoavond voor de ouders van de kleutergaard om 19.00u. 

 

Via deze weg wil ik alle ouders, het oudercomité, de leesouders en alle vrijwillige 

medewerkers die dit jaar een extra hulp waren om er een fantastisch schooljaar van te maken, 

bedanken voor hun grote inzet. Het is fijn om op zo’n medewerking te kunnen rekenen.  

Als schoolteam kunnen we dit alleen maar toejuichen en ten volle waarderen.  

BEDANKT namens alle leerkrachten, personeel en directie!  
(Er volgt nog een brief voor de receptie). 
 
 
Al enkele datums voor het komende schooljaar 2019-2020 
 

- Pedagogische studiedag op woensdag  16 oktober 2019. 
- Pedagogische studiedag op woensdag  19 februari 2020. 
- Pedagogische studiedag op woensdag 6 mei 2020.  

 
- Facultatieve verlofdag op maandag 7 oktober 2019. 
- Facultatieve verlofdag op vrijdag 24 januari 2020. 

 
(alle vakantiedagen/feestdagen zullen nog meegedeeld worden op het einde van dit schooljaar). 

 

 

Wat eten we deze maand? 
 

Datum X    Hoofdschotel 

3-6-2019 v knolseldersoep varkenslapje met ham en kaas- spinazie- countryaardappelen 

4-6-2019   pompoensoep 
creoolse kippereepjes met ananas en curry- rijst boordevol 

groentjes 

6-6-2019   florentijnse roomsoep 
rundshamburger-saus m/basilicum- prei en knolselder- 

aardappelen 

7-6-2019   boeregroentesoep visrolletjes "nantua"- bloemkool in kaassaus- pureeaardappelen 

        

       Pinkstermaandag 

11-6-2019 v courgettevelouté balletjes in tomatensaus-  princessen-  peterselieaardappelen 

13-6-2019 v 
tomaten-

minestronesoep 
koud sneetje beenham- gemengde sla-cavaillon-aardappelen 

i/saus 

14-6-2019   vergeten groentesoep vol au vent met champignons- gestoofde worteltjes- aardappelen 

        

17-6-2019 v wortelsoep macaroni met ham en kaas verrijkt met brunoisegroentjes 

18-6-2019   bloemkoolsoep kalfsbrood- thymsaus- gebakken erwtjes- gebakken aardappelen 

20-6-2019   champignonsoep 
cordon bleu- slaatje m/ruccola-kerstomaatjes en bosbessen- 

puree 

21-6-2019 v peterseliesoep lentegoulash - bloemkool i/hollandse saus- gekookte aardappelen 

        



24-6-2019   bonen-groentesoep bbq-rundsworst "provencale"  appelcompote -crecyaardappelen 

25-6-2019   tomatensoep viskrokant -zomerslaatje- romige puree met bieslook 

27-6-2019 v 
aspergesoep 
"radicchio" 

spaghetti bolognaise met gemalen kaas 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jan Goethals 


