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

Dit kan van vrijdag 1 juli tem vrijdag 8 juli
en van maandag 22 aug. tem vrijdag 26 aug.

telkens tussen 10 en 12 uur.

zaterdag 27 augustus 2022

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 2022
01/07: Start zomervakantie!

augustus 2022
28/08: Openklas in de berk 
 en de beuk

september 2021
01/09:  Opening van het  
 nieuwe schooljaar
19/09: Infoavond: 3e kl.
20/09: Infoavond:  
 1e kl + peuter 
 Infoavond: 6de lj.
21/09: Infoavond: 1e lj. 
 Oudercontact:  
 2e en 3e lj.
22/09:  Infoavond: 2e kl. 
 Oudercontact: 
 4e en 5e lj.
26 - 30/09: Zeeklassen 4e lj.
30/09: Ped. studiedag

oktober 2022:
03/10:  Lokale vrije dag

Data Eerste Communie, Heilig 
Vormsel en Lentefeest in 2023:

- Eerste communie: 13 mei ‘23 
  om 14u00
- Heilig Vormsel: 27 mei ‘23  
  om 16u30
- Lentefeest: 1e en 6e lj.: 3 juni ‘23 
  (het uur wordt later bepaald)
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Naar de kinder-
boerderij...
Hallo, wij zijn 7 anderstalige leer-
lingen die elke voormiddag een 
taalbad Nederlands krijgen van juf 
Hanne. We leren over het lichaam, 
de kledij, de voeding, het vervoer, 
ontspanning,...
Bij het thema over de boerderij gin-
gen we op bezoek naar kinderboer-
derij Bokkeslot om alle dieren eens 
in levende lijve te ontmoeten. Het 
was een geslaagde uitstap!

Schoolfeest...
Na vier jaar mochten we opnieuw een schoolfeest organiseren. Eindelijk!
Het werd een fantastische dag met ideaal weer! Een schitterende quiz op 
vrijdag. Op zaterdag negen supertoffe, druk bijgewoonde workshops en 
heerlijke verwenbordjes. Een fantastisch leuke speelstraat voor de kin-
deren, een overheerlijke barbecue voor meer dan 1100 mensen, lekkere 
taarten en prachtige optredens van de kinderen en de leerkrachten op 
zondag.
Als directeurs kunnen wij alleen maar fier en dankbaar zijn. 
Dank je wel sponsors, ouderraad, vrienden van de ouderraad, leerkrach-
ten, ondersteunend personeel, gemeentediensten. Dank je wel leerlin-
gen, ouders, grootouders en sympathisanten! Zonder jullie allen zou dit 
niet mogelijk geweest zijn!!
We kijken nu al uit naar 2024. Chris en Olivier

Familienieuws
Overlijden:
Breda Mariëtte (05/04/2022) 
  overgrootmoeder van Madeleine 
  (4A) en Julien M. (1D)
Agnes Vanrijckeghem (07/05/22) 
  overgrootmoeder van Laurens 
  (5C) en Florine D. (1B)
Marc Bonte (16/05/22) 
  grootvader van Milo V. (4C)
Marc Seynhaeve (18/05/22) 
  vader van juf Greet (muizenklas)
Armand Bosmans (29/05/22) 
  overgrootvader van Linus (1D)  
  en Roxanne C. (3B)
Marc Deprez (14/06/22) 
  grootvader van Maurice V. (5A)

Geboorten:
Hannah Salembier (05/05/22) 
  kleindochter van juf Katia (2B)
Luca Vervaecke (06/05/22) 
  broertje van Emma M. (4B)
Ikra Mavzer (28/05/22) 
  zusje van Elizan (3A) en  
  Elfin (Kikkerklas)
Emma Schiettecatte (08/06/22) 
  zusje van Laura (Uilenklas)
Urbain D’Haene (12/06/22) 
  broertje van Alessia (4C)  
  en Amelia (3A)

Een fijne  
vakantie  
aan iedereen!


