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NIEUWSBRIEF JUNI 2019
ma. 3.06.’19:

instap nieuwe kleuters

di.

L5 verkeersactiviteit : oversteken met agent

4.06.’19:

vrij. 7.06.’19:

L2 bakkerijbezoek en broodjesmaaltijd (voorbereiding eerste communie)
zwemmen L3,L4,L5 en L6 (namiddag)

zat. 8.06.’19:

14 uur : eerste communie in onze Sint-Hubertuskerk

ma. 10.06.’19:

Pinkstermaandag = geen school

di.

L2 pannenkoekenfeest (afsluiting eerste communie)

11.06.’19:

zwemmen L3,L4,L5 en L6 (namiddag) ipv vrijdag !
do.

13.06.’19:

zwemmen 3de kleuterklas
sportdag L1 in de Boogaard (namiddag)
ouderraad 20.15 uur

vrij. 14.06.’19:

leeruitstappen kleuter-en lagere school

zorg dat je zeker op tijd op school bent zodat de bus kan vertrekken
met iedereen !
zon. 16.06.’19:

Dwars door Geel : deelname i.s.m. ouderraad

ma. 17.06.’19:

sportdag L2 in de Boogaard (namiddag)

di.

19 uur : werkgroep verkeer

19.06.’19:

woe. 19.06.’19:

kennismakingsmoment

do.

zwemmen 3de kleuterklas

20.06.’19:

nieuwe kleuters

schoolraad 20 uur
vrij. 21.06.’19:

zwemmen L3,L4,L5 en L6 (namiddag)

ma. 24.06.’19:

sportdag L5 en L6 leerjaar

di.

VM : Vlaamse kermis voor ganse school, georganiseerd door L5

25.06.’19:

14.15 uur afzwaaimoment 3de kleuterklassers
woe. 26.06.’19:

doorschuifmoment : kennismaking volgende klas
uitdelen eindrapport in de lagere school
20 uur : receptie afscheidnemende leerlingen

do.

27.06.’19:

vrij. 28.06.’19:

laatste uitstapjes :
1ste graad : wandeling naar Kabouterberg Kasterlee- 2de graad : wandeling
naar De Putten Kasterlee - 3de graad : daguitstap
9 uur : afsluitviering in onze Sint-Hubertuskerk

11.50 uur : einde schooljaar !! start zomervakantie
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NIEUWSBRIEF JUNI 2019
1.Schoolfeest zaterdag 25 mei
Ons schoolfeest in het thema “Stap je mee” was weer een enorm succes ! Onze
kinderen en leerkrachten hebben hun beste “stapje” voorgezet om er weer een echt
feest van te maken. Knap gedaan allemaal ! Hartelijk dank aan alle aanwezigen,
sponsors en alle helpende handen !
2.Communies
Vormsel zaterdag 18 mei
Op zaterdag 18 mei werden onze kinderen van Ten Aard gevormd. Van harte dank aan
onze catechisten en medewerkers voor de mooie viering ! Bij deze ook nog een dikke
proficiat aan onze vormelingen en hun familie.
Eerste communie : zaterdag 8 juni
Zaterdag 8 juni doen onze kinderen hun eerste communie in onze eigen SintHubertuskerk. U bent allen welkom om mee te vieren om 14 uur.
Alvast bedankt aan onze catechisten, juffen en meester en alle helpende handen.
En proficiat aan alle eerste communicantjes en hun familie : maak er een hele mooie dag
van !
3. Projecten sociale vaardigheden : maandpuntje
Voor de laatste weken van dit schooljaar “Stap je mee” werken we rond het deelthema
“Je stoute schoenen aantrekken”. De vaardigheden “tussen lef en laf is er een verschil”
en “als ik niets doe, wie dan…” worden in elke klas naargelang de leeftijd van uw kind
verder uitgewerkt.
4. Extra nieuwsbrief
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. U wordt zo
snel mogelijk op de hoogte gesteld van de leerkrachten-en klasverdeling via een
extra nieuwsbrief.
5. Einde schooljaar in zicht
We verwachten alle kinderen op de laatste schooldag vrijdag 28 juni om 8.30 uur op
school. We sluiten het schooljaar af met een dankviering in de Sint-Hubertuskerk,
gevolgd door een laatste klasactiviteit met de klasgenootjes en de juf of de meester.
Wie nog graag de leerkracht wenst te spreken, mag vooraf de juf/meester contacteren
om een oudercontact te plannen voor of na de lessen.
De laatste schooldag eindigt om 11.50 uur, die namiddag is er geen opvang meer op
school.
Alle meisjes en jongens die op onze school ‘afzwaaien’ wensen we alvast een goede start
in de middelbare school en veel succes met hun verdere studies!
Wij, het ganse schoolteam en directie, willen alle ouders en alle andere
betrokkenen bedanken voor de goede samenwerking
tijdens het voorbije schooljaar.

Herinnering :
donderdag 29 augustus : kijkmoment in de ganse school van 18-19 uur

