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Afspraken laatste schoolweek

STUDIE:

De laatste studieopvang (speelstudie) dit schooljaar gaat door op dinsdag 

25 juni.

LAATSTE SCHOOLDAG:

We sluiten met z’n allen het schooljaar af met een gezamenlijk 

bezinningsmoment op onze speelplaats. Dit moment zal verzorgd worden 

door de leerlingen van het 2e leerjaar. 

Op 28 juni eindigt voor alle kinderen van trapop de school om 11.55 u.

De rapporten worden die dag met de kinderen meegegeven. Indien er ouders 

zijn die toch een bespreking van het rapport wensen, kunnen zij hiervoor 

gedurende de voorlaatste of laatste week een afspraak maken bij de 

klasleerkracht(en).

OPVANG:

Zoals voorgaande schooljaren organiseert de gemeente op 28 juni enkel 

‘s morgens kinderopvang in de verschillende scholen.

Ouders die na de schooluren nog kinderopvang nodig hebben, kunnen 

terecht bij kinderopvang KIKOEN in de Kerkhofstraat. Je moet wel tijdig 

inschrijven hiervoor!

Beste ouders

Wat vliegt een schooljaar toch snel. ‘t Is niet te geloven maar we zijn juni alweer 
ingewandeld... Het wordt nog een pittige maand, want er staan voor onze kinderen 
nog allerlei activiteiten gepland. Bovendien moeten we alle lokalen leegmaken die 
zullen worden afgebroken. En dat is 2/3 van onze huidige infrastructuur. Aan 
vakantie denken we dus nog niet, al gaven de zomerse temperaturen van afgelopen 
weekend daar wel aanleiding toe.

Met O.H. Hemelvaart deden 25 kinderen van onze school hun eerste communie, en 
nog een aantal andere gaven hun lentefeest. Wij wensen deze kinderen, en ook de 
leerlingen die vorige maand hun Vormsel deden, van harte proficiat! De kinderen van 
het 2de leerjaar genieten vandaag van een feestdag. Ze mogen zelfs frietjes gaan 
eten in het Compromis. Jawel, op kosten van de school! 

Als schoolteam nemen we op het einde van dit schooljaar afscheid van juf Nicole. 
Na vele jaren trouwe dienst mag ze van een welverdiend pensioen gaan genieten.
Wij wensen het haar van harte toe!

Deze Schoolkriebels bevat ook allerlei nuttige informatie over de laatste schoolweek. 
Lees hem dus goed door.

Greet Verwaest, directeur



Diploma voor de 5-jarigen

Bij onze 5-jarige kleuters begint het stilaan te kriebelen. Het einde van de kleuterschool is immers in zicht 

en het 1ste leerjaar wenkt. Natuurlijk komt daar nog een LANGE, GROTE vakantie tussen.

Op maandagavond 24 juni om 18.30 u krijgen onze ‘nu nog 5-jarige kleuters’ hun ‘diploma’. Dat geeft hen 

‘toegang’ tot het 1ste leerjaar. We maken er echt een feestelijk moment van. Op deze manier staan we 

samen met hen stil bij deze belangrijke gebeurtenis. Natuurlijk is er ook een feestelijke receptie gepland 

voor deze kleuters en hun ouders. De betrokken ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

Proclamatie

Binnenkort verlaten 40 leerlingen van het 6de en 2 

leerlingen van het 5de leerjaar onze school. Wij zijn 

ontzettend trots op deze leerlingen! Er staat hen 

ongetwijfeld een spannende overstap naar het middelbaar 

te wachten. We wensen hen hier heel veel succes bij!

Samen met hen en met hun ouders gaan we in stijl dit 

afscheid vieren met een feestelijke proclamatie. Deze 

heugelijke avond zal doorgaan op dinsdag 25 juni om 

19.30 u. Ook deze ouders ontvangen hiervoor nog een 

persoonlijke uitnodiging.

Pennenzakkenrock

Op donderdag 27 juni gaan onze leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar naar Pennenzakkenrock op het 

Zilvermeer te Mol. Heel veel scholen gebruiken deze kans om hun (oudste) leerlingen het schooljaar op 

een plezante manier te laten afsluiten. Veel volk dus …

De ganse dag is dan ook heel goed georganiseerd. We hopen dat de kinderen zullen genieten van hun 

‘eerste festival’.

DANKJEWEL!!!

Aan iedereen die van ons schoolfeest weer een onvergetelijke dag heeft gemaakt: kinderen, ouders, 

grootouders, vrijwilligers, sponsors, sympathisanten, de gemeente …  DANKJEWEL!



De containerklassen

Jullie zagen ze intussen waarschijnlijk al staan, op de weide aan de overkant van de kleuterpoort zijn ze 

volop aan de gang met het in orde brengen van de containerklassen.

De juffen en meesters mochten eind mei alvast een kijkje gaan nemen en vinden dat het er tot nu toe al 

heel goed uit ziet. Wij zien het helemaal zitten!!!

Helpende handen verhuis

De afbraak van de school komt nu echt wel dichterbij. 

Vanaf volgend schooljaar zullen de klassen van het 1e, 2e en 3e leerjaar 

gevestigd zijn in de containerklassen aan de overkant van de straat (tegenover de poort aan de 

kleuterspeelplaats). Ook het bureau van de directie, het secretariaat en de zorgklassen zullen daar een 

plekje krijgen. 

Naast bovenstaande lokalen verdwijnen er ook nog vele andere gemeenschappelijke (opslag)ruimtes. 

Er zullen heel veel materialen verhuisd moeten worden naar de overkant van de straat en naar een 

opslagruimte in Retie. 

Vele handen maken ‘lichter’ werk. Daarom hopen we op de hulp van vele ouders. Heb je zin en tijd om een 

handje toe te steken, een hele namiddag, een uurtje, … We zijn blij met alle hulp!

Binnenkort doen we nog een oproep via Gimme, maar mogelijk kan je alvast één van deze data vrijhouden: 

Woensdag 26/06: namiddag en avond

Zaterdag 29/06: ganse dag

Maandag 1/07: ganse dag 

Trapop verkoopt en geeft weg

Wanneer we bezig zijn met de verhuis en het leegmaken van alle lokalen, 

berg- en zolderruimtes, komen we waarschijnlijk nog bij heel wat dingen uit 

die we willen verkopen of weggeven. Mogelijk hebben jullie wel interesse.

Op zaterdag 29 juni tussen 11.00 u en 13.30 u kan u op onze speelplaats 

terecht om je slag te slaan! Mogelijk zit er nog wel iets tussen dat je kan 

gebruiken.



Toegangswegen volgend schooljaar

= toegangspoort

= Leerkracht

= Gemachtigd      

opzichter

4 toegangswegen naar de school: 

1. Poort Kromstraat 

2. Poort Kloosterstraat

3. Huidige kleuterpoort Kloosterstraat

4. Huidige kleuterpoort Boekweitbaan

Kinderen die met de auto worden gebracht, worden afgezet OFWEL langs de Boekweitbaan OFWEL 

langs de Kromstraat, = de achterkant van de containerklassen. Deze kinderen kunnen vanaf 8.25 u 

dagelijks worden over gezet door een gemachtigde opzichter en 2 leerkrachten die toezicht houden aan 

de poorten. Ook kinderen die te voet naar school komen mogen alle ingangen gebruiken, zowel langs de 

Kromstraat als langs de Kloosterstraat of de Boekweitbaan.

Kinderen die met de fiets naar school komen gebruiken ALTIJD de ingang langs de Kloosterstraat. Er 

staat een fietsenstalling naast de containerklassen. Kinderen die in de voor- of naschoolse opvang blijven 

stallen hun fiets in de fietsenrekken aan de kleuterschool. Ook de kleuters en de leerlingen van 4, 5 en 6 

zetten hun fiets aan de kant van de kleuterschool.

Na schooltijd gaan de poorten (voor- en achterzijde) van de containerklassen ook op slot.

Kinderen mogen en kunnen NOOIT alleen de straat over steken. Er zal ALTIJD een leerkracht zijn om 

hen te begeleiden!
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CLB-zitdag

Vergeet-me-nietjes

Familieberichten

Wij betuigen ons medeleven aan de familie bij het overlijden van:

†  de heer Staf Segers, schoonvader van juf An Peeters (zorgjuf 1ste, 2de en 3de lj.)

†  de heer Raymond Michielsen, schoonvader van Leona (onze poetshulp)

JUNI

Dinsdag 4/06 Fietsexamen 6e lj.

Donderdag 6/06 Schoolreis Bokrijk voor 3e lj.

Schoolreis voor de kleuters naar de Keiheuvel

Lessen van IOK voor 4e, 5e en 6e lj.

Vrijdag 7/06 Zwemmen (+ 5e lj.)

Maandag 10/06 Pinkstermaandag: VRIJAF

Dinsdag 11/06 Dodehoek lessen vanaf het 3de lj.

Woensdag 12/06 CLB-zitdag voor de lagere school

Vrijdag 14/06 Schoolreis Dippiedoe voor 2e lj.

Schoolreis Planckendael 4e lj. 

Schoolreis Gallo-Romeins museum + Ninglispo voor 5e lj.

Maandag 17/06 Schoolreis Dierenrijk voor 1e lj.

CLB-zitdag voor de lagere school

Woensdag 19/06 CLB-zitdag voor de kleuterschool

Vrijdag 21/06 Zwemmen (+5de en 6de lj.)

Maandag 24/06 Proclamatie kleuters laatste kleuterklas

Dinsdag 25/06 Proclamatie leerlingen (5e en) 6e lj.

Woensdag 26/06 Verhuis naar containerklassen en opslagruimte

Donderdag 27/06 Pennenzakkenrock voor 5e en 6e lj. 

Vrijdag 28/06 Afsluitviering

HALVE DAG SCHOOL

Verhuis naar containerklassen en opslagruimte

Zaterdag 29/06 Verhuis naar containerklassen en opslagruimte

Maandag 1/07 Verhuis naar containerklassen en opslagruimte

De volgende zitdagen van onze CLB-medewerkers zullen doorgaan op deze dagen: 

- 19 juni voor de kleuterschool 

- 15 mei,12 en 17 juni voor de lagere school

Een afspraak op één van deze zitdagen of op andere momenten kan je vastleggen via de leerkracht van 

uw kind, juf Anja - de zorgcoördinator of via de directie.

Opendeur in augustus

Tijdens de laatste week van het schooljaar gaan we met de kinderen die volgend jaar in de 

containerklassen zullen zitten, al eens een kijkje nemen.

In augustus verwelkomen we de kinderen van het 1ste, 2de en 3de lj. en de kleuters samen met hun ouders 

om kennis te maken met de nieuwe klassen en de nieuwe leerkracht(en).

Onze open-deur vindt plaats op donderdag 29 augustus 2019. Tussen 18 u en 19.30 u kan je binnen 

springen in de klas.


