
Jaarthema ‘Pluk je geluk!’   

De laatste (!!!) maand van het schooljaar komt eraan… 

-Na Hemelvaart mochten wij Renske verwelkomen op school.  We hopen dat ze het erg leuk zal 

vinden op onze school!  Welkom! 

-De lessen mindfulness zitten er ook bijna op.  Wij zijn Elsje Vindevogel heel erg dankbaar dat ze 

een heel schooljaar lang gratis deze lessen voor onze kinderen wilde organiseren.   

Het was ongetwijfeld een echte meerwaarde!  We kwamen samen tot rust en leerden onze aandacht 

beter richten.  De kinderen die dat wensen mogen 1 euro meebrengen naar school.  We verzamelen 

die in een spaarpot en kopen daarmee een mooie cadeaubon voor Elsje als bedanking voor de vele 

inspanningen. 

Schoolfeest 

-Inschrijven voor het optreden en/of het eetfestijn kan nog ten laatste vandaag. 

-De kinderen worden zondag om 14h00 op school verwacht.  Gelieve jullie kind(eren) af te 

zetten in de klas zodat ze zich samen met de juffen kunnen voorbereiden op het optreden. 

De kinderen treden tweemaal op, namelijk om 14h30 en om 16h00.  Tussen beide optredens blijven 

de kinderen in de klas: zo zijn we er zeker(der) van dat ook het 2de optreden nog een succes 

wordt ;-).  Bovendien zullen we hen extra motiveren met een lekkere wafel tussendoor!  

De kinderen zijn alvast heel enthousiast aan het oefenen en kijken er naar uit! 

Oudercontacten 

Bij het begin van het schooljaar konden jullie op de planning zien dat er eind juni enkel oudercon-

tacten worden georganiseerd voor de ouders van de kleuters.  (In februari was het enkel voor 

de lagere school.)  Deze oudercontacten gaan door op donderdagavond 29 juni en vrijdagnamiddag 

30 juni.  Een brief volgt nog. 

Ouders van lagereschoolkinderen die toch ook graag nog eens samenzitten met de juf om de vorde-

ringen te bespreken, zijn uiteraard van harte welkom.  Neem gerust contact op met de  

klasleerkracht om een afspraak te maken. 

Volgend schooljaar 

Juf Katelijne blijft thuis tot het einde van dit schooljaar.  Ze rust nog goed uit en zal haar batterijen 

opladen om er in september terug te staan.   

Meer info in verband met de organisatie van volgend schooljaar volgt sowieso nog in de loop van de 

maand juni. 
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Wij willen tijdens de grote 

vakantie onze speelplaats 

nog wat extra ‘aankleden’. 

We zoeken : 

-enkele oude kookpotten,  

pannen en grote lepels 

-een 10-tal ‘Europalletten’ 

Wie kan ons helpen? 

 

ZOEKERTJE 


