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Beste ouder 
 
In deze brief een aantal belangrijke mededelingen. 
 
1 Hemelvaart + pinksterweekend 
Niet vergeten: 

• Geen school vanaf woensdag 25 mei tot en met zondag 29 mei. 

• Geen school vanaf zaterdag 4 juni tot en met woensdag 8 juni. 

• Geen school donderdagmiddag 30 juni. 
 
 
2 Belangrijke data 
Dinsdag 24 mei:  sponsorloop (alle leerlingen) 
Maandag 30 mei: sportdag L4  
Dinsdag 31 mei:  sportdag L6  
Donderdag 2 juni: sportdag L1, L2, L3 en L5  
Donderdag 9 juni: uitstap K3  
Dinsdag 14 juni:  schoolreis L1, L2, L4 en L5 
Dinsdag 14 juni:  sportdag kleuters 
Maandag 13 -17 juni: bosklassen 
Di 21 juni-23 juni: Afscheid K3 
Dinsdag 21 juni:  schoolreis L3 
Donderdag 23 juni: uitstap K2 
Vrijdag 24 juni:   L6 - wandeltocht 
Maandag 27 juni: oudercontact 
Dinsdag 28 juni:  Afscheid L6 
Donderdag 30 juni: pedagogische studiedag in de namiddag. School sluit om 11u50 (geen 

naschoolse opvang) 
 
 
3 Facturatie 
De sportdag wordt gefactureerd in mei, ook als deze pas doorgaat in juni. De 
schoolreis wordt aangerekend in juni, dit om de kosten te splitsen.  
Voor de uitstappen kunnen onderwijscheques gebruikt worden. Ook het 
formulier voor terugbetaling van uw ziekenfonds kan binnengebracht worden 
op het secretariaat. 
 
De factuur van mei wordt meegegeven met uw kind op donderdag 2 juni, de 
factuur van juni wordt bezorgd op dinsdag 28 juni. 
 
Om verdere kosten te vermijden, bedanken we u om de factuur op tijd te betalen. 
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4 Zomerfeest 18 juni 2022 
Na 2,5 jaar is er opnieuw het zomerfeest. 
 
Om wat zicht te hebben over het aantal bezoekers vragen we volledig 
vrijblijvend om onderstaand formulier in te vullen: 
KLIK HIER 
 
Iedereen is welkom! 
 
 
 
 
5  Tijdig op school 
We zien dat veel kinderen netjes op tijd komen op school. 
Helaas merken we ook dat er steeds meer kinderen te laat op school 
aankomen en afgezet worden aan de klas. Dit is uiteraard niet de bedoeling. 
 
De kinderen worden steeds tijdig afgezet op de speelplaats en niet aan de 
klassen. 
Vandaar een warme oproep om op tijd te zijn. 
 
De lessen starten dagelijks om 8u40 en op woensdag om 8u50. 
 
 
6  Keuze levensbeschouwelijke vakken 
3de kleuter: 
In het eerste leerjaar kunnen de leerlingen een levensbeschouwelijk vak volgen. 
Gelieve de keuze voor uw kind in te vullen. De leerlingen uit K3 kregen hiervoor een formulier mee naar 
huis. 
 
Lagere afdeling: 
Indien u de keuze van het levensbeschouwelijk vak wenst te wijzigen voor uw kind, kunt u bij het 
secretariaat een nieuw keuzeformulier vragen. 
 
U bezorgt dit ingevuld formulier persoonlijk aan de school voor 30 juni. 
 
Indien u geen wijzigingen wenst, hoeft u niks te doen. 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D8R9_9PC00-xEIg_NoX0bI4bl5MmUrRMkApDSGT_f9VUQ1NPVU5ZS0U3TEJYVzU0SUVISkFCVlk5Mi4u
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7  Sponsorloop ‘Color Fun Run’ 
Op dinsdag 24 mei is er opnieuw 
sponsorloop. 
 
Dit jaar gaat onze 3de editie in en het is 
niet zomaar ééntje, maar ééntje in 
kleur. 
 
Kleur staat voor liefde, hoop, vrede, 
samenhorigheid, blijdschap, vreugde, 
warmte, creativiteit, kennis, energie en 
nog veel meer… 
 
Ook ouders, tantes, nonkels, 
grootouders, … kunnen deelnemen. 
 
Zet alvast uw beste beentje voor! 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
8  Camerabewaking 
Sinds kort maken we gebruik van camerabewaking voor de veiligheid van het 
schooldomein tegen onder andere inbraak en vandalisme. 
Deze camerabewaking is aangeduid met de nodige pictogrammen aan alle 
ingangen. 
 
Alle camera’s zijn conform de regelgeving geplaatst (wet van 21 maart 2007, 
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s). 
 


