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

Dit kan van donderdag 1 juli tem donderdag 8 juli
en van donderdag 19 aug. tem vrijdag 27 aug.

telkens tussen 10 en 12 uur.

zaterdag 28 augustus 2021

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!

Kalender
juli 2021
01/07: Start zomervakantie!

augustus 2021
28/08: Openklas in de berk 
 en de beuk

september 2021
01/09:  Opening van het  
 nieuwe schooljaar
19/09: Gezinswandeling
20/09: Infoavond: 3e kl.
21/09: Infoavond:  
 1e kl + peuter 
 Infoavond: 6de lj.
22/09: Infoavond: 1e lj. 
 Oudercontact:  
 2e en 3e lj.
23/09:  Infoavond: 2e kl. 
 Oudercontact: 
 4e en 5e lj.

oktober 2021:
01/10: Ped. studiedag
04/10:  Lokale vrije dag
11/10 - 15/10: Zeeklassen 4e lj.

Zondag  
19 september: 

Gezinswandeling

Organisatie:  
Ouderraad
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Familienieuws
Overlijden:
Charles C. Annicq (20/04/21) 
  overgrootvader van Benjamin 
  (2KB) en Aurelia B. (2C)
Sébastien Croes (11/05/21) 
  papa van Chloé C. (3C)
Clemy Vyncke (16/05/21) 
  overgrootmoeder van Ibbo (4C), 
  Otto (5A) en Izza R. (6C)
Guido Bekaert (04/06/21) 
  overgrootvader van Marie (1KPC) 
  en Nout V. (1C)
Francine Deknudt (05/06/21) 
  overgrootmoeder van  
  Suzanne (1KPC), Louise (1B),  
  Juliette V. (3B) en Raf N. (2A) 
  oma van juf Anneke B.  
  (ondersteuningsjuf)
Lionel Vandenbulcke (07/06/21) 
  overgrootvader van Sep (1KPD) 
  en Merel V. (3KA)

Geboorten:
Amélia Waterschoot (23/04/21) 
  zusje van Kassia R. (2A)  
  en Elias D. (2KA)
Anna-Raisa Toronila (27/04/21) 
  zusje van Dominic George (1KPA)
Eva Lecour (29/04/21) 
  zusje van Axelle (2KA)
Kato Lambrecht (05/05/21) 
  zusje van Julie (1KPB)
Gaston Rogie (13/06/21) 
  broertje van Maurice (4B)  
  en Jules V. (6C)
Imran Amiraliyeva (14/06/21) 
  broertje van Sevara (1KPC)
Liv Vaneeckhout (17/06/21) 
  zusje van Oona (1KPB) 
  kleindochter van juf Claudine  
  (secretariaat)

Huwelijken:
Kenneth en Joyce  
Loosveld - Libbrecht (19/06/21) 
  mama en papa van Warre (2KB) 
  en Senne (1B)
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Een gek idee...
Hoe maak je van een gek idee een heel mooie realisatie...?
Ingrediënten: 
-  Een gek idee
-  Enthousiaste werkgroepen in de ouderraad 
-  Een fantasierijke kunstenaar
-  Bedrijven die geloven in het project

Bereidingswijze:
Ga samenzitten en brainstorm. Selecteer het meest gekke idee.
Zoek een kunstenaar die dit gekke idee kan uitvoeren (vb. Gesman).
Zorg ervoor dat werkgroepen van de ouderraad de handen in elkaar slaan. 
Speur naar bedrijven die geloven in jouw project.
Zet een strakke timing uit.
Beloon iedereen met een mooie receptie

DANK JE WEL GEKKE MENSEN VOOR HET REALISEREN VAN DIT 
DROOMPROJECT!


