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Nieuwsbrief juni 

 

Wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen van 

het nieuwe jaar. Deze week zal je een brief 

meekrijgen om aan te geven of je kind op onze school blijft.  

De kinderen staan nog voor een periode van toetsen, maar ook een leuke 

uitstap hoort er zeker bij. Op vrijdag 28 juni sluiten we het schooljaar af met 

een viering, een ijsje en om 12.05 uur rinkelt de schoolbel voor de laatste keer 

dit schooljaar. 

De school zal nog geopend zijn van maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli. 

Gelieve wel een afspraak te maken. 

 

 De kinderen volgden een gratis voorstelling van Vuisvuilland op school. In een 

sprookjesachtige context maakten de kinderen spelenderwijs en vanuit hun 

eigen leefwereld kennis met afvalpreventie, sorteren en recycleren alsook met 

zwerfvuil. Vroeg geleerd is oud gedaan. 

 

Maandag na de eerste communie hebben alle kinderen genoten van een 

dagje in het ballenbad. 

 

Mei stond in het teken van strips. In 3 en 4 werkten ze zelfs een hele dag rond 

strips en niet enkel binnen MUVO, maar ook in taal. Wist je dat het lezen van 

strips zeer verrijkend is? 

 

Het extra lange weekend zal deugd gedaan hebben voor de kinderen van 3 

en 4. Ze hebben genoten van de sleep-in, maar voor sommigen was het ’s 

morgens toch wat moeilijker om op te staan. 

 

 De kinderen van het vijfde werken hard aan het toetsen van hun kennis en 

vaardigheden. Daarnaast nemen ze ook de tijd om hun puberteit (puber-tijd) 

eens van dichterbij te bekijken. 

                                                                                                                         

Bravo aan 5 en 6 met de mooie resultaten tijdens het voorbije voetgangers- 

en fietsexamen. Ze kunnen zich in het verkeer op een zeer verantwoorde en 

bewuste manier verplaatsen.  

 
Juf Gerd is afwezig tot het einde van het schooljaar. Momenteel is er nog 

geen interim gevonden.We proberen er zeker voor te zorgen dat de 

kinderen voldoende beweging hebben. 

 

Algemeen:  

 

* We kunnen weer genieten van een heerlijk weertje. Toch herhaal ik nog 

graag de afspraken van het schoolreglement betreffende de kledij. 
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“Op school dragen de leerlingen verzorgde kleding, aangepast aan het weer 

en aan de activiteiten. Schoolkledij is anders dan sportkledij en vrijetijdskledij.  

 

- Je kledij is verzorgd: Shirts, polo’s, jurken, blouses, hemden, … zijn niet diep 

uitgesneden. 

- Uitgerafelde of gescheurde kledingstukken laten we niet toe, geen blote 

buik of rug.  

- Rokken, shorts en jurken hebben een behoorlijke lengte.  

- Kledij met een provocerende of kwetsende opdruk aanvaarden we niet.  

- Je schoeisel is steeds degelijk en je draagt steeds kousen of sokken, 

uitgezonderd gedurende een warme zomerperiode. “ 

 

* Dit jaar heeft elk leerjaar zich weer ingezet om de schoolomgeving proper 

te houden. Dankjewel daarvoor. Eind juni hoor je hier nog meer over. 

 

* De verkiezingen zijn achter de rug. Onze kinderen vonden het een 

spannend moment, stemmen via de computer. Net echt. En…. we hebben 

een naam voor onze nieuwe bib namelijk de CHILLIE – WILLIE – WONDER – BIB. 

Op donderdag 20 juni zullen we deze feestelijk openen en kunnen de 

kinderen nog genieten van een leesvoorstelling van onze leesbeesten. 

 

OPROEP: 

We willen onze kinderen een zo groot mogelijk assortiment van boeken 

aanbieden in onze nieuwe bib. Heb je thuis nog boeken liggen, in een goede 

staat, geef ze zeker mee. Je kind mag deze afgeven aan de juf of meester. 

Vraag misschien ook eens na bij familie of vrienden. Alvast dankjewel. 

 

* Eind juni kan je brevetzwemmen in ‘t Beerke. Meer info zie onder. 

  

 

We wensen alle kinderen veel succes met de toetsen en daarna voor iedereen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


