
Welkom 
Op maandag 30 mei start ook 

Ilyana Heirman in nest Grace. 

Welkom Ilyana! Hopelijk voel 

je je snel thuis op onze 

school! 
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Schoolfeest 

Wij sluiten de inschrijvingen 

voor het schoolfeest af. Wij 

tellen af naar zondag 5 juni! 

Dan kunnen wij eindelijk 

terug samen vieren op 

onze school! Wie graag 

even gewoon langskomt, is 

zeker  ook welkom! 

  

Schoolreizen 

lagere school 

Op maandag 27 juni gaan 

de klassen van de lagere 

school op schoolreis. Het 

wordt ongetwijfeld een 

prachtige dag! Nest Annie 

gaat met de trein naar 

ZOO Planckendael. Nest 

Griet en nest Els gaan in 

tegenovergestelde richting 

naar de zee. Surfclub 

Elephant in Wenduine gaat 

hen ontvangen voor een 

dagje watersport! Alle info 

voor de schoolreizen volgt 

via een briefje.  

Kleuterzwem-

men  

In het eerste leerjaar 

starten de zwemlessen 

voor alle kinderen met juf 

Sara. Omdat watergewen-

ning een erg belangrijke 

basis is voor het zwemmen 

gaan wij in juni twee keer 

zwemmen met alle 

kleuters. Op donderdag 9 

en donderdag 23 juni gaan 

juf Grace, juf Wendy en juf 

Kaat zwemmen met alle 

kleuters.  Alle info volgt via 

een briefje.  

Topster  

Nest Annie 

Nest Annie verdiende de 

topster. In de klas speelden 

ze wekelijks minstens 1 

keer het topspel. Een spel 

om afspraken te oefenen. 

Zo groeit de werkhouding 

van de kinderen. Dit deden 

ze maar liefst 30 keer. Zo 

verdienden de kinderen de 

topster en kregen ze een 

beloning in de klas. Een 

grote proficiat aan de hele 

klas. 

Wieltjesweek 

Onze leerlingenraad heeft 

ook dit jaar geijverd voor 

een wieltjesweek. Zo 

mogen de kinderen op de 

speelplaats eens skaten, 

rolschaatsen of met de 

step rijden. Wij laten de 

afspraken de week voor-

dien weten in een briefje. 

Hopelijk loopt alles op… 

wieltjes!  

Open klas-

moment ‘22-’23 

In augustus verwelkomen 

wij jullie en jullie kinderen 

graag op dinsdag 30 

augustus 2022 tussen 

16.30 en 18.00 uur. 

De kinderen zien hun 

vriendjes terug, maken 

kennis met de juffen 

en krijgen de schoolboeken 

mee naar huis. Wie nieuwe 

turnkledij nodig heeft, kan 

dan ook passen. We geven 

binnenkort een briefje mee 

zodat we onze voorraden 

in orde kunnen brengen. 

 

 

Familienieuws 
Wij leven mee met Stan (L5) en Janne (L3) en hun familie die af-

scheid namen van hun (over)grootvader.  

Wij leven mee met de familie van Teun (L5) en haar familie die 

afscheid namen van hun  (over)grootmoeder. 

Onze innige deelneming.  

Een grote proficiat aan de ouders van Luna (L4) en Hanne (L1) die 

trouwden. Verbonden door het huwelijk voor het leven. Wij wen-

sen jullie het allerbeste.  

Laatste  
schooldag 
De laatste schooldag is altijd 

een halve dag. Alle kinderen 

hebben vrijaf op donderdag-

namiddag 30 juni. Er is op-

vang op school tot 14.30 uur. 
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Naamtekenen 
Willen jullie zoveel mogelijk 

alle spullen van de kinderen 

naamtekenen? Zeker ook 

doosjes voor fruit en boter-

hamdozen.  

Dankjewel om dit even te 

controleren en in orde te 

brengen. 


