
 

 

Maandkrant JUNI 2022 

Activiteitenkalender 

W 1 Turnen : L1-L5-L6 

     10u45 : Roodkapje ( 5J.kls ) 

Do 2 L6 bezoekt Mosa-RT 

Zo 5 Pinksteren 

M 6 Pinkstermaandag 

D 7 Zwemmen : L3-L4 

   sportdag : kleuters 

W 8 Turnen : L2-3-4 

V 10 Schoolreis L1+L2 

Zo 12 Vaderdag 

Di 14 Zwemmen : L2 

W 15 Turnen : L1-L5-L6 

Do 16 Meester op de fiets ! 

V 17 Sportdag : lager 

Di 21 Zwemmen : L5-L6 

W 22 Turnen : L2-L3-L4 

V 24 Verrassingsfeestje ! 

Di 28 Zwemmen : L1 

W 29 Turnen : L1-L5-L6 

Do 30 11u30 : proclamatie 5j.kls 

  12u : proclamatie L6 

 

Zoals u bovenstaand kan zien zijn er nog heel wat activiteiten gepland tijdens de laatste maand van het 

schooljaar. Van theatervoorstelling tot sportdag, van schoolbezoek tot schoolreis. 

De activiteit : “Meester op de fiets” is gepland voor de leerlingen van klas 4-5 en 6. De fietsmeester komt 

met heel wat materiaal om de behendigheid op de fiets te oefenen. Zorg ervoor dat de fiets van uw kind 

in orde is zodat deze oefensessie veilig kan verlopen. 

Vaderdag 

Op zondag 12 juni vieren we in België “Vaderdag”. In de klas leerden de kinderen een versje OF 

knutselen een leuk cadeau voor hun allerliefste papa. Wij wensen iedereen een leuke familiedag toe. 

 

 

 

 

 

 



 

Einde schooljaar 

Op vrijdag 24 juni willen we jullie allen graag uitnodigen voor een klein feestje. Wij voorzien enkele 

standjes en de kinderen zetten hun feesthoedje op en vergasten jullie op een dansje.  ( meer info volgt 

nog ) 

 

 

 

Op donderdag 30 juni om 12uur eindigt voor iedereen het schooljaar.  

 

Maar niet voordat we onze 5-jarige kleuters hebben uitgewuifd. Zij zijn klaar voor de overstap naar de 

lagere school.  

Om 11u30 krijgen zij uit handen van juf Annemie hun kleuterdiploma. Hun ouders zijn van harte welkom 

om dit plechtig moment mee te beleven. 

Om 12 uur zullen de zesdeklassers, onze schoolverlaters, hun getuigschrift basisonderwijs ontvangen. 

Hun verblijf in de basisschool zit er dan op en zij zullen uitzwermen naar diverse scholen in de omgeving. 

Noteer alvast dit tijdstip in jullie agenda, een uitnodiging volgt snel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan begint voor iedereen een welverdiende zomervakantie ! 

 

 

 

 


