*** Juni 2019 ***
Beste kinderen, beste ouders,
Het is bijna zover, de grote vakantie staat voor de deur ! Voor de laatste keer dit schooljaar
stelden we onze Nieuwsflash samen.
Het schooljaar is weer voorbij gevlogen en het was een druk 3de trimester. Er was het
klasdoorbrekend werken, de sportweek voor het 4de leerjaar, onze KiVa-werking, onze
blazersklas in het 3de leerjaar, de 2-daagse van de 3de graad, de Tuinfeesten, uitstappen
allerlei, eindtoetsen, schoolreizen, het examen en afscheidsfeest van de zesdejaars, ...
Hierbij wil ik graag onze zesdes even speciaal vermelden. Nadat de meesten hier heel
wat jaartjes doorbrachten, nemen zij nu afscheid. Ze verlaten onze school om de stap te
zetten naar het middelbaar. Ik wens jullie alvast het allerbeste voor de toekomst : heel veel
fijne momenten van plezier, maar ook veel moed en doorzettingsvermogen voor de
moeilijkere dagen. Vergeet vooral niet dat onze schoolpoort voor jullie blijft openstaan !
Hou jullie goed en hopelijk zien we jullie de volgende jaren nog eens terug op ons
schoolfeest !
Aan alle kinderen en mijn super leerkrachtenteam wil ik een deugddoende vakantie
wensen. We hebben een druk schooljaar achter de rug. Dank voor jullie enthousiasme,
warmte, hartelijkheid, samenwerking, inzet en werklust ! Ik wens jullie allen 2 mooie
zomermaanden vol rust en genieten om dan met goede moed en energie de draad weer
op te nemen in september.
Hierbij ook graag een woordje van dank aan ons oudercomité. Dankzij jullie grote inzet en
werkijver werd ook dit schooljaar eentje om fier op te zijn ! Dank ook voor de vele
financiële bijdragen die we opnieuw van jullie mochten ontvangen !
En tenslotte, beste ouders, wens ik ook jullie een fijne vakantie toe ! Vakantie is een tijd
van rust en gezelligheid, veraf of dichtbij.
Dank voor jullie vertrouwen in onze school, voor de fijne samenwerking, voor de vele hulp
bij allerlei activiteiten, voor het meevieren en meefeesten !
Graag tot in september !
Hilde Van Puymbroeck, directeur

Blij nieuws
Louise, zusje van Simon Van den Langenbergh (K2)
Zita, zusje van Alyssa Smet (L3)

In memoriam
Dhr. Van Landeghem, overgrootvader van Liam Caeyers (K1) en
Leander Maes (K2)
Mevr. Van Overtveldt, overgrootmoeder van Quinten Van Den Houdt (L1)
Dhr. Hoogewijs, vader van juf Sofie en grootvader van Anna Apers (L3) en
Féline Kegels (K1)
Dhr. Boeckx, grootvader van Xeno Beerts (L5), Elise (L2) en Victor Boeckx (K3)

Enkele weetjes …
 Inschrijvingen :
Tijdens het schooljaar : elke werkdag van 09.00 tot 15.00
Maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 juli : van 10.00 tot 12.00
Van dinsdag 20 tot vrijdag 30 augustus : van 10.00 tot 12.00
( niet op maandag 26 augustus wegens personeelsvergadering )
Passen deze data niet ?
Geen probleem !
Maak gerust een afspraak telefonisch of per mail.

 Dit schooljaar steunden we voor Broederlijk Delen opnieuw het project in Ghana.
Luc kwam in elke klas praten over het project en werkte met de kinderen rond Afrikaanse
sprookjes en verhalen.

Vrijdag voor de paasvakantie stond dan ook volledig in het teken van dit uitgewerkte project.
Tijdens de middagpauze genoten we met zijn allen samen van een sobere maaltijd.
In de namiddag werden er op onze speelweide allerlei sportwedstrijdjes georganiseerd
waarvoor de kinderen zich konden laten sponsoren.
We sloten na schooltijd af met een gezellige paasborrel.
Met een hapje en een drankje werd de paasvakantie sfeervol ingezet.
 Onze Tuinfeesten zijn ook weer achter de rug. Onder een lekker zonnetje werd het weerom
een echt feestelijke dag. Met het spetterende kleuteroptreden, de spelenmarkt, de
pony-ritjes, de springkastelen en de barbecue werd deze editie echt een topper, een
heel sfeervolle en gezellige dag.
Dank je wel allemaal om er samen met het oudercomité en het leerkrachtenteam een
succes van te maken !
 Het 3de leerjaar kreeg dit schooljaar opnieiuw de kans om tijdens de lesuren een
blaasinstrument te leren bespelen.
Meester Juri, een leerkracht van de gemeentelijke muziekacademie, kwam wekelijks op onze
school deze muziekles geven.
De kinderen mochten hun kunnen en muzikale talenten laten zien in een demo-les voor hun
ouders en grootouders.

Volgend schooljaar is het de beurt aan de nieuwe klasgroep van L3. We kijken er alvast
naar uit !



Op onze school zijn volop renovatiewerken aan de gang. Zo kregen we in de voorbije
paasvakantie al een nieuw afdak en werden de kroonlijsten en dakgoten van het oudste
gedeelte ( L1 tot P1 ) vervangen.
Enkele foto’s voor en na ...

Tijdens de komende grote vakantie renoveren we verder !
De sanitiaire ruimtes worden vernieuwd binnenin ; het oudste gedeelte ( L1 tot P1 ) krijgt
nieuwe buitendeuren, binnendeuren en ramen en in L1 en L2 wordt een lavabo-element
voorzien.
We kunnen niet wachten tot september !

Aan iedereen een fijne, deugddoende vakantie !
Graag tot ziens in september !

