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Schoolkrant
Inschrijven in de centrumscholen? Inschrijven in de berk en de beuk?

Dit kan van woensdag 1 juli tot en met woensdag 8 juli
en van woensdag 19 augustus tot en met vrijdag 28 augustus

telkens tussen 10 en 12 uur.

zaterdag 29 augustus 2020

OPEN-KLAS
Vrij in en uit! 

Er is tijd voor een babbel,  
een kennismaking met de juffen,  
een drankje. 

Je kan er je belangrijke vragen kwijt...

Je ontmoet er mensen  
van de ouderraad...

Je krijgt extra info van 
de juffen/meesters in de klas….

Kinderen die naar het eerste leerjaar 
gaan worden samen met hun ouders  
stipt om 9.30 uur verwacht in de berk.

Kinderen die naar het vierde leerjaar  
gaan worden samen met hun ouders 
stipt om 10 uur verwacht in de beuk.

Alle andere ouders en kinderen  
zijn welkom  
tussen 10 en 12 uur.

Graag tot dan!
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Kalender
juli 2020
01/07: Start zomervakantie!

augustus 2020
28/08: Openklas in de berk 
 en de beuk

september 2020
01/09:  Opening van het  
 nieuwe schooljaar
02/09: Scholenloop: 
 1e tem 6e lj.
21/09: Oudercontact: 3e lj  
 Infoavond: 3e kl.
22/09: Infoavond:  
 1e kl + peuter 
 Infoavond: 6de lj.
24/09:  Infoavond: 2e kl.
27/09: Gezinswandeling

oktober 2020:
01/10: Ped. studiedag
02/10:  Lokale vrije dag
05/10 - 09/10: Zeeklassen 4e lj.
07/10: Bezoek Bokkeslot 
 1e kl en peuters
14/10: Netbal 6e lj.
 Bezoek Bokkeslot 
 1e kl. en peuters
24/10:  Kinderfuif

Zondag 27 september: Gezinswandeling
Organisatie: Ouderraad

Familienieuws
Overlijden:
Paul Dutoit (29/03/20) 
  overgrootvader van Ella D. (3C)
Mathilde Vanherreweghe (01/04/20) 
  oma van juf Saskia (opvang),  
  overgrootmoeder van Jente (4C) 
  en Mauro V. (1KPA)
André Goeminne (03/04/20) 
  opa van Maité G. (2C)
Noëlla Deprez (09/04/20)  
  oma van juf Stefanie (4B),  
  overgrootmoeder van Saar (5B) 
  en Sien V. (4A)
Depoortere Denise (07/05/20) 
  overgrootmoeder van Evi (5B),  
  Emma (2-1KA) en  
  Amber H. (1KPB)
Jean-Pierre Degezelle (08/05/20) 
  echtgenoot van Marieke V.  
  (onderhoud)
Greet Verbeke (09/05/20) 
  echtgenote van meester Philip V. 
  (zorgcoördinator)
Gilbert Labeeuw (09/05/20) 
  overgrootvader van Aelica L. 
  (1KPD)  

Geboorten:
Suzanne Vandevelde (12/02/20) 
  kleindochter van juf Frida  
  (kinderverzorgster)

Imane Housni (04/04/20) 
  zusje van Maher (1KPB),  
  Ibtisamme (3KB)

Lieze Nys (13/05/20) 
  zusje van Lotte Nys (1KPD)

Leon Soenen (15/05/20) 
  broertje van Elle (1C) en  
  Renée (2KB)

Broes Kemseke (18/05/20) 
  broertje van Diete (1B)

Matvai Koda (23/05/20) 
  halfbroer van Gabriëll (4B)

Kadiatou Turay (26/05/20) 
  zusje van Mariam J. (1C)

Léonie Vercruysse (05/06/20) 
  halfzusje van  
  Chayenne (6C)  
  en Matteo (1KPC)

Vakantie is ... niet meer weten welke dag het is. 

Een fijne vakantie aan iedereen!


