
 NIEUWSBRIEF                                         

             Dorp 2: 014/ 65 56 57     Dorp 60: 014/65 66 89    Schoolbus:  0491/74 29 92 

                                                   27e jaargang -  nr. 36 – 21-06-2018 
AGENDA   

 

 Ma. 25/06/2018 : schoolreis 4e + 5e   

 Di. 26/06/2018 : onthaalmoment nieuwe kleuters + muziekvoorstelling voor 1ste en 2de lj  
 Woe. 27/06/2018 : FRUITDAG  - 3KA+3KB Opa Brom letter D           
                             Receptie 6de klassers 
 Do. 28/06/2018 : rapporten LS 
 Vr. 29/06/2018 : laatste schooldag (11u = einde lesdag) 
 Di. 28/8/2018 : kennismakingsmoment kleuterschool van 18.30u tot 19.30u 
 zomervakantie van 1 juli t/m 31 augustus 
      
 

SCHOOLREIS 4e + 5e LEERJAAR  
 

DIERENRIJK  (Nuenen NL)                                                                                                
Vertrek   : +/- 8.45u 
Aankomst : +/- 18.00u 
Meebrengen : lunchpakket + drinken voor de hele dag (de lln. krijgen één traktatie ter plekke)                                                                                       
                  GEEN zakgeld ! 
Onkosten : € 18,73  Deze onkosten komen NIET rechtstreeks op de schoolrekening.   
   Zij zitten verrekend in het maximumfactuur.  Voor de lagere school is dit € 85 verdeeld over 5 schoolrekeningen. 

 

WERKEN TELENET !   

Wegens werken in de schoolomgeving zal de school moeilijk telefonisch bereikbaar zijn op: 
- woensdag, 27 juni voor DORP 2  
- donderdag 28 juni voor DORP 60  
Het kantoor is uiteraard gewoon open op deze dagen.  

 

RECEPTIE SCHOOLVERLATERS  

Woensdag, 27 juni heeft de receptie plaats voor onze schoolverlaters (5
de

 en 6
de

 lj). Zij hebben de voorbije jaren de nodige sprongen 
gemaakt en hebben zich de voorbije maanden klaargestoomd om een vlotte overgang naar het secundair onderwijs te maken. Met een 
“officiële” receptie zullen we onze schoolverlaters in de schijnwerpers zetten en gepast huldigen. We wensen hen allen veel succes toe 
de komende jaren en hopen hen toch nog eens te ontmoeten bij ons op school om hun ervaringen te vernemen.  Proficiat alvast ! 
   

VERKEERSBREVETTEN  

Deze week werden in verschillende klassen verkeersbrevetten uitgedeeld. Het ganse jaar hebben de kinderen hun stap- en/of 
fietsvaardigheden geoefend. De leerkrachten hebben de nodige evaluaties gedaan. Ook voor deze vaardigheden zullen de kinderen een 
mooie groei doorgemaakt hebben. Proficiat aan iedereen !  

RAPPORTEN LAGERE SCHOOL  

Donderdag 27 juni ontvangen de kinderen van de lagere school hun laatste rapport van dit schooljaar. Het warme weer van de voorbije 
weken maakte het studeren voor de kinderen er niet makkelijker op. Toch hopen we dat iedereen een mooi rapport mag ontvangen en 
dat men nadien kan genieten van een deugddoende vakantie. Het is trouwens niet belangrijk om de cijfers van uw kind te vergelijken 
met die van de klas. Maar men kijkt beter naar de voorgaande resultaten waardoor je een beter beeld hebt van de groei van uw kind.  

 



 

LAATSTE SCHOOLDAG   

 
Vrijdag 29 juni is de laatste schooldag.  We starten op het normale uur (8.45u). Om 9u zal de lagere 
school met een eucharistieviering stilstaan bij het einde van een leuk en leerzaam schooljaar en de 
start van een hopelijk fijne en zonnige vakantie.                                                  
Om 11u is de school uit en tot 12u zijn de leerkrachten beschikbaar voor een gesprek.  Na de middag 
zullen de leerkrachten het voorbije schooljaar evalueren, gevolgd door een gezellig samenzijn. 
 

VOOR- EN NABEWAKING + SCHOOLBUS  

Vrijdagnamiddag is er GEEN opvang meer !  De laatste week van de bewaking wordt op de eerstvolgende schoolrekening van volgend 
schooljaar bijgeteld; kinderen die onze school verlaten graag contant betalen aan Arlette !                                                                                                   

De schoolbus brengt de kinderen vanaf 11u naar huis !  
 

 

DATA VRIJE DAGEN EN INFOAVONDEN 2018-2019  

 
INFOAVONDEN                                                                                                                                     
- woensdag 5/9 : 1

ste
 lj. om 19.00u  /  2

de
 lj. om 19.30u                                                                                                                                                                                              

- donderdag 6/9 : 3KS om 19.00u  /  3
de

 lj. om 19.30u                                                                                                                                                                                        
- dinsdag 11/9 : 2KS om 19.30u  /  4

de
 lj. om 19.00u                                                                                                                                                                                         

- woensdag 12/9 : 5
de

 lj. om 19.00u  /  6
de

 lj. om 19.30u                                                                                         

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN                                                                                                                                                                                                
- woensdag, 10/10/2018 
- woensdag, 14/11/2018 (onder voorbehoud) 
- woensdag, 15/05/2019         

FACULTATIEVE VRIJE DAGEN                                                                                                                                                                                                 
- maandag 1/10/2018                                                                              
- vrijdag 1/2/2019 

 

 

 


