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SCHOOLNIEUWS
SCHOOLFEEST VRIJDAG 22 JUNI
De voorbereidingen voor het schoolfeest zijn in volle gang. We willen nogmaals een oproep
doen naar “helpende handen” om ons feest goed te laten verlopen. Ouders kunnen steeds
contact nemen met de directeur. Ons schoolfeest start om 17u. De leerlingen die voor de pauze
moeten optreden, worden om 13u15 op school verwacht. Vergeet niet je bestelling voor de
barbecue tijdig door te geven!!!

MIDDAGETEN
Om technische redenen is de keuken en de refter vanaf maandag 25 juni gesloten. De kinderen
kunnen de laatste week in de klas of in de overdekte speelplaats hun boterhammen opeten.

VRIJDAG 29 JUNI - 12u20 - VAKANTIE!!!
Voor de kinderen start hun welverdiende vakantie op vrijdag 29 juni om 12u20.

NIET VERGETEN!!! DINSDAG 22 JUNI : OUDERAVOND
PROCLAMATIE KLEUTERS
Ook dit jaar nemen heel wat kleuters afscheid van de kleuterschool om de belangrijke stap te
zetten naar de “grote school”. Omdat zij met succes de kleuterschool hebben doorlopen,
verdienen zij natuurlijk ook een echt kleuterdiploma. Ouders die aan deze plechtige
gebeurtenis willen deelnemen moeten vrijdag 29 juni om 11u30 vrij houden.

PROCLAMATIE 6de LEERJAAR
Op donderdag 25 juni om 18u vindt de proclamatie plaats in de refter van de campus waarop de
leerlingen van het zesde leerjaar hun einddiploma krijgen. Natuurlijk hoort bij zo’n officieel
afscheidsfeest een receptie voor de ouders. Wij wensen hen nu reeds het allerbeste toe bij hun
verdere studies en dat zij steeds van harte welkom blijven op onze school.

OPRUIMING VERLOREN VOORWERPEN!!!
De leerkrachten en ons onderhoudspersoneel vinden elke week een aantal zaken (brooddozen,
turnzakken, jassen,…) waarvan de eigenaar niet terug te vinden is. Op woensdag 27/6 en
donderdag 28/6 zullen deze voorwerpen uitgestald worden op het podium in de overdekte
speelplaats. Dé kans om een ‘verloren voorwerp’ terug te vinden, daarna ruimen we alles op!

