Nieuwsbrief
KALENDER:
Sportdag 3-4-5-6e
leerjaar
07.06.2013
Kasteelpark, Born
(dieren op school)
alle leerjaren
13.06.2013
Schoolfeest
16.06.2013
OVSG-toetsen 6e leerjaar
17-18-19.06.2013
Schoolreis kleuters
Molenheide
20.06.2013
Schoolreis 1-2e leerjaar
Gaiapark
24.06.2013
Oudercontact
25.06.2013
Proclamatie zesde
leerjaar
27.06.2013

WOORD VOORAF

Het einde van het schooljaar is in zicht. Toch staan er nog
enkele belangrijke gebeurtenissen op het programma.
Wat er allemaal te gebeuren staat in onze basisschool,
kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief :
- Sportdag tweede en derde graad
- Verwelkoming nieuwe directeur Linde Verstappen
- Schoolfeest
- OVSG - toetsen zesde leerjaar

SPORTDAG TWEEDE EN DERDE GRAAD AA
Op vrijdag 7 juni maken de leerlingen van het
derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar een
sportieve uitstap. De kinderen brengen een
bezoek aan Sporta Beachclub, te Aldeneik. Hier
zullen zij deelnemen aan talrijke sportieve
activiteiten. Alvast veel plezier!

Proclamatie kleuters
28.06.2013
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VERWELKOMING NIEUWE DIRECTEUR
Op maandag 10 juni verwelkomen we mevrouw Linde Verstappen als nieuwe
directeur. Wij wensen haar alle succes toe bij het uitvoeren van dit mandaat. Wij zijn
ervan overtuigd dat ze de continuïteit van onze dynamische basisschool zal verzekeren.
SCHOOLFEEST
Graag willen wij jullie via deze weg ook uitnodigen voor het schoolfeest van zondag 16 juni
2013. Dit schooljaar treden de leerlingen op in een sfeer van Disney. De leerlingen en de
leerkrachten zijn nu al druk aan het oefenen om u te laten genieten van prachtige optredens .
Alle gasten zijn welkom vanaf 13u30.
OVSG-TOETSEN ZESDE LEERJAAR
Het einde van de lagere schooltijd van onze zesdeklassers is in zicht. Elk jaar doen de
leerlingen mee aan de centrale toetsen oftewel eindtoetsen, opgesteld door OVSG. Er
worden toetsen aangeboden voor wiskunde, Nederlands en wereldoriëntatie. De toets
is een hulpmiddel om te zien of onze leerlingen de eindtermen van het basisonderwijs
bereikt hebben en vlot de stap naar het secundair onderwijs kunnen zetten. Aan alle
zesdeklassers : veel succes!
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