
 

 

 

 

DI 1 

Schoolfruit 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten. Er is studie voorzien. 

Ouderraad om 20.30 uur (online) 

L3 | Fietstocht (NM) 

WO 2 L4 | Uitstap naar Silsombos (fiets en laarzen meebrengen) 

DO 3 

L5-L6 | Start proefwerkenperiode 

L4 | Voetgangersexamen 

L4 | Blazersklas 

VR 4 
L56 | Spordag in Hofstade met de fiets 

L6 -L4 | Geen blazersklas voor L6. Extra les blazersklas voor L4 

ZA 5  

ZO 6  

MA 7  

DI 8 
Schoolfruit 

KS |Inschrijven online oudercontacten via doorgestuurde weblink vanaf 19 uur 

WO 9 
L3-L4 | Start proefwerkenperiode 

Afgelast | MD-ateljee 

DO 10 
L4 | Blazersklas  

L2 | Uitstap naar Silsombos 

VR 11 
Afgelast | K2-K3 | Papadag 

L6 | Blazersklas 

ZA 12  

ZO 13 Hoera voor alle papa’s, vakes, …! 

MA 14 
L3-L5 | Zwemmen 

KS | Digitale oudercontacten 

DI 15 

Schoolfruit 

KS | Digitale oudercontacten 

L1-L2-L3-L4 |Inschrijven online oudercontacten via doorgestuurde weblink 

vanaf 19 uur 

WO 16 KS | Digitale oudercontacten 

DO 17 
KS | Digitale oudercontacten 

L4 | Laatste keer Blazersklas met toonmoment voor hun ouders 

VR 18 

K1 | Schoolreis naar Ollemanshoekje 

L1-L2 | Piratendag en sportdag L1 en L2 

L6 | Laatste keer Blazersklas met toonmoment voor hun ouders: 16.15 uur 

ZA 19  

ZO 20  

MA 21 

L1 | Medisch schooltoezicht 

KS | KiVa-animatie 

L5-L6 | Zeeklassen. Verzamelen aan de sporthal om 8.45 uur.  

L1-L2 -L3-L4| Digitale oudercontacten 

DI 22 

L5-L6 | Zeeklassen 

K1 | Workshop Gloob en Teo over bloemen en bijtjes (op school) 

KS-LS | MST-selectieve onderzoeken 

L1-L2-L3-L4| Digitale oudercontacten 

Laatste keer schoolfruit 

WO 23 
L5-L6 | Zeeklassen 

L1-L2-L3-L4 | Digitale oudercontacten 

DO 24 
L5-L6 | Zeeklassen 

L1-L2-L3-L4 | Digitale oudercontacten 

VR 25 

L5-L6 | Zeeklassers komen weer aan op school rond 19.00 uur.  

L3-L4 | Oriëntatieloop en bosspel (met fiets) 

Laatste keer warme maaltijd 

K3 | Diplomafeest  |Info volgt 

ZA 26  

ZO 27  

MA 28 
L3 | Zwemmen 

L6 | Proclamatie |Info volgt 

DI 29 

KS – LS | Feestival op school  

Laatste schooldag voor de leerlingen. Er is nog opvang voorzien tot 18.00 

uur 

WO 30 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten. 

Vrije dag voor de leerlingen. 

Er is opvang voorzien. Inschrijven noodzakelijk. 



 

 

 

 

 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

 

De school en de ouderraad nodigen u van harte uit op hun 

KIJK-IN-DAG op maandag 30 augustus. 

We wachten de nieuwsberichten i.v.m. Corona af om jullie op de hoogte te 

stellen in welke vorm deze Kijk-In-Dag zal kunnen plaatsvinden.  

Houd je mailbox na 20 augustus in de gaten. 

 

    

 

- er vanaf 24 juni geen studie meer doorgaat?  Uiteraard kunnen de 

kinderen wel in de opvang blijven tegen de gebruikelijke tarieven. 

- woensdag 30 juni een vrije dag is voor de leerlingen? Er is opvang 

voorzien, maar inschrijven is verplicht. Het formulier om in te schrijven 

volgt weldra. 

- we de voorbije weken weer heel wat verloren voorwerpen 

verzamelden? Kom jouw persoonlijke spullen snel terug 

halen, want de rest schenken we aan minder bedeelde 

kinderen. 

- de school en de ouderraad jullie willen bedanken voor de steun 

door het bestellen van een snackbox tijdens het digitale schoolfeest 

en de ontbijtpakketten. 

Een dikke dankjewel ook voor alle financiële steun en het 

vertrouwen in onze school tijdens dit vreemde schooljaar. 

- onze leerlingen soms op sportdagen of andere uitstappen ook in het 

spelen? Het is daarom aan te raden om regelmatig controle op 

teken te doen. Een teek is moeilijk te herkennen op je huid. Het ziet 

eruit als een zwartbruin, klein puntje met pootjes maar het zal snel 

groter worden als je het niet verwijdert.  

Meer info vind je op tekenbeten.be 

- we blij zijn met de warmere temperaturen die op komst zijn? Smeer 

je kind ’s morgens daarom in met zonnecrème voor hij/zij naar 

school komt.  

- jullie de grote vakantie allemaal heel hard verdienen? 

Geniet ervan en wij zien jullie graag terug op 30 augustus 

tijdens onze Kijk-In dag! 

 

 

 

 


