
Misschien ontving u het sponsorboekje voor het schoolfeest reeds thuis 

in de bus. Zo niet krijgt u het morgen mee met uw kind. In het boekje 

maakt u kennis met onze vernieuwde huisstijl en het bijhorende logo. 

We zullen spullen met het bestaande logo - zoals gymkledij - pas ver-

nieuwen wanneer de voorraad op is. In onze communicatie mag u van-

af volgend schooljaar steevast de vernieuwde huisstijl verwachten.  

Oudercontacten  

Voor de kleuterschool organiseren we op het einde van het schooljaar 

een tweede oudercontact op donderdag 27 of vrijdag 28 juni. U ont-

vangt hierover nog een brief. Voor de lagere school hadden we reeds 

twee oudercontacten. Heeft de klasleerkracht nieuwe info over uw 

kind, dan zal zij u zeker uitnodigen. Heeft u vragen of zorgen die u nog 

wilt bespreken dan kan u een berichtje noteren in de schoolagenda om 

een afspraak te maken.   

Speelpleinwerking Patjoepel+ 

Tijdens de zomervakantie organiseert speelplein Patjoepel opnieuw en-

kele dagen speelpleinwerking op onze school. Alle kinderen zijn wel-

kom! Dit gaat telkens door om de twee weken op maandag: 15 en 29 

juli & 12 en 28 augustus. Meer info vind je op Facebook ’Speelplein 

Patjoepel+’ of mail naar dagelijksbestuur@speelpleinpatjoepel.be.  

In juni mag u nog een extra nieuwsbrief verwachten met de info voor 

volgend schooljaar. 
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Laatste schooldag 

Op vrijdag 28 juni is er 

een halve dag school. De 

school eindigt en de va-

kantie begint om 11.45 

uur. Er is opvang voor-

zien. Tot hoe laat moet de 

kinderopvang nog vastleg-

gen. We houden u op de 

hoogte.   

Schoolfeest 23 juni 

Vergeet zeker niet in te 

schrijven voor onze BBQ! 

Alle info vind je ook op 

onze website en in de 

brief die we morgen mee-

geven. We kijken er heel 

erg naar uit om er met 

iedereen een fijn feest van 

te maken.  


