Nieuwsbrief juni 2019

We hebben genoten van het schoolfeest! Dank aan allen om dit mogelijk te maken. De leerlingen
lager maken zich stilaan op voor de eindproeven. Nog even flink op de tanden bijten. En dan …. .
Maar uiteraard valt er de komende maand ook heel wat leuks te beleven. Als er een uitstap gepland
staat, vergeet de kinderen ’s morgens dan niet goed in te smeren met zonnecrème. Voorkomen is
altijd beter dan genezen. Een werkgroep van enkele kinderen uit de lagere school organiseert op
donderdag 29 juni een slotdag voor alle kleuters en kinderen lager en dit als apotheose van ons
jaarthema ‘Kunst’.
Hoort u af en toe een woordje Engels in onze kleuterklassen? We hebben inderdaad enkele stagiairs
op bezoek uit andere Europese landen. En geloof me vrij, onze allerkleinsten praten al een aardig
woordje mee . In de maand juni staan we uitzonderlijk ruilen toe op de speelplaats (stickers,
Pokemonkaarten, ….).
Half juni sluiten we de rekening mei-juni af. De laatste dagen van dit schooljaar komen op de eerste
rekening van volgend schooljaar. Wie alsnog een schooltoelage wil aanvragen moet zich reppen. Dat
kan nog tot en met 1 juni. De papieren invulformulieren liggen beschikbaar in het secretariaat. Maar
het kan ook online: www.studietoelagen.be. Inschrijven van broertjes of zusjes voor volgend
schooljaar kan dagelijks in het secretariaat.
De laatste schooldag is op vrijdag 28 juni. De vakantiesluiting gaat ’s middags in. Die middag zijn er
geen warme maaltijden op school meer te verkrijgen en ’s namiddags is er geen school. Er is wel
opvang voorzien in de afdeling Zandstraat door Kakelbont tot 19 uur en dat zowel voor kleuter als
lager. Meld Kakelbont als je van die opvang gebruik wil maken. De kinderen uit Lenteweelde worden
door ons naar de opvang gebracht omstreeks 12u.15. Geef de juffen van Lenteweelde tijdig een
seintje als je van die service gebruik wil maken, zodat wij het vervoer kunnen regelen.
Wil volgende data in uw agenda noteren:
-

Er is geen school op woensdag 29 mei (pedagogische studiedag voor de leerkrachten),
donderdag 30 mei (Hemelvaart) en vrijdag 31 mei (brugdag).
Dinsdag 4 juni, 19u.45: ouderraad
Donderdag 6 juni, vanaf 15u.15: oudercontact kleuter
Er is geen school op maandag 10 juni (Tweede Pinksteren)
Vrijdagavond 14 juni: fuif georganiseerd door de ouderraad in de Magdalenazaal
Dinsdag 25 juni, vanaf 15u.15: oudercontact lager
Dinsdag 25 juni, 19 uur: afscheid zesde leerjaar in de turnzaal
Vrijdagmiddag 28 juni: laatste schooldag eindigt om 11u.40. Geen school ’s namiddags.

Voor klasactiviteiten: zie kalender op onze website www.basisschoolzandstraat.be

