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We kunnen aftellen, nog enkele dagen en dan is het vakantie! 
Wat hebben jullie veel geluk!  

 

Mededelingen  

  Mogen wij u vragen om zo vlug mogelijk de leerlingenfiches, die u moest nakijken,  
      mee te geven zodat alle dossiers aangepast kunnen worden.  
 
 Maandagavond is het voor de ‘blauwtjes’ en de zesdejaars dé grote moment:  
                                                    diploma-uitreiking!  
Kleuters zetten de grote stap naar het eerste leerjaar: dit vieren we van 18u tot 19u. 
De zesdejaars zetten de grote stap naar het middelbaar: dit vieren we van 19.30u tot 20.30u 
U heeft de uitnodiging al ontvangen.  
 
Dinsdag is een fijne dag voor heel de lagere school! We duimen voor zonnig weer.  
      L1 en L2 :  Bengelpop 
      L3 en L4 : ’t Hofke Nijlen 
      L5 en L6 : Kayak 
 
 Dinsdagavond kan u het rapport van uw kind in de lagere school komen ophalen 
                                                                                                                         van 16u tot 19u.  
 
  Woensdag gaan onze kleutertjes op uitstap naar de Flierenberg! Laat de zon maar schijnen!  
 
 Donderdag kunnen de ouders van de kleutertjes tussen 11u-12u hun kindje én hun prijsje 
    komen ophalen in de klas.  

 Let op: jullie kunnen de foto’s op de website nog bekijken tot eind juli.  
    Daarna verdwijnen ze van de website.  

 
 We luiden de laatste bel op donderdag om 12u !  
 
Op de volgende bladzijde staat meer info over het eerste leerjaar volgend schooljaar.  
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Beste ouders van onze oudste kleuters.  
 
Voor jullie kind en uiteraard ook voor jullie breekt er een spannende tijd aan.  
Uw kind gaat naar het eerste leerjaar!  
 
Gezien het groot aantal leerlingen gaan we de klas opsplitsen, dit om de kinderen alle  
mogelijke kansen te geven en om kwaliteitsvol onderwijs te bieden.  
Dit kan helaas niet voor heel de week. We zijn namelijk afhankelijk van de lestijden die de 
overheid ons toekent. We proberen ons vooral te focussen op het aanvankelijk lezen, 
schrijven en wiskunde omdat dit erg belangrijk is voor de kinderen in een eerste leerjaar.  
Op de infodag gaat men toelichten hoe we concreet te werk gaan. 
 
We spreken even over 1A en 1B.  
 
1A blijft in de klas zoals nu.  
Voor klas 1B maken we een tweede klas in een deel van de turnzaal. De lagere school zal  
bewegingsopvoeding krijgen in de sporthal van Bouwel. Voor de kleuters is de turnzaal 
zeker nog ruim genoeg om daar activiteiten te doen en turnen te krijgen.  
Dit betekent dat de twee klassen vlak bij elkaar liggen wat makkelijk is  
om klasdoorbrekend te werken.  
We zijn al een tijd bezig om de verdeling van de klassen te maken.  
We kijken hierbij vooral naar wat goed is voor uw kind.  
Dinsdag mailen we de lijsten door.  
 
 
We hopen dat we hiermee al meer duidelijkheid hebben kunnen geven.  
Wij gaan ervoor!  
 
 
Vriendelijke groeten,  
Ingrid Vos   
 

 
 

 


