
TOT ZIENS 

SCHOLENVELDLOOP 

Wij zijn fier op de prestaties en fair-play  van onze kinderen tijdens de 

voorbije scholenveldloop. Een speciale vermelding voor Jul (Klas 1A) 

en Lore (Klas 6). Een dikke proficiat voor hun behaalde medaille. 

Op het einde van het schooljaar zeggen we met z’n allen “tot ziens” en 

richten dit tot twee monumenten van onze school. 

Allereerst tot juf Ann Palsterman die zich naar jarenlang met hart en 

ziel te hebben ingezet voor onze leerlingen. Zij zal na verscheidene ja-

ren ‘juf-zijn’ van enige welverdiende rust kunnen genieten. .. 

Wij richten ons ook tot Sarah Carckers, geëngageerd voorzitter van 

onze ouderraad. Zij zal op het einde van dit schooljaar de rol van ge-

dreven voorzitter naast zich neerleggen. Zij zal de scepter alvast aan 

Els Uyttendaele, mama van Stef (Paars), doorgeven  

 

PASTORAAL 

In juni is het “vaderdag” om vaders te bedanken voor wat ze voor ‘t 

gezin  zo doen. Want wat ze doen, lijkt zo gewoon. Het lijkt gewoon hun 

taak. Maar heden is het vaderdag. De vaders in de bloemen … Voor 

alles wat ze voor ons doen: te veel om op te noemen. 

Misschien biedt onze dankbaarheid de kans eens bij te tanken. 



Maandkalender juni 2014 

02/06: Schoolraad 20.00 uur 

04/06: Kangoeroewerking: Sterkrekenwerk 

06/06: Levend verkeerspark Klas 5 en 6  VM + NM 

09/06: Pinkerstermaandag = GEEN SCHOOL 

10/06—19/06: IDO Fruitactie 

11/06: Tandemlezen en Niveaulezen (Lagere school) 

14/06: Schoolfeest  

18/06: Kangoeroewerking: Sterkrekenwerk 

19/06: Overgangsactiviteit Lagere school  NM 

20/06: Brugactiviteit NM  (Oudste kleuters en 1A/B) 

20/06: Afscheid Klas 6 19.00uur 

24/06: Rapport + Oudercontact Kleuter en Lagere school + Ouderterras 

25/06—26/06: Boederijklas Klas 1A en B 

25/06: Afscheidsfeest Kleuterschool 

26/06: Oxfamverkoop Klas 6 

27/06: Slotviering 11.00uur op school 

27/06: EINDE SCHOOLJAAR om 11.45 uur 

 

Onze website krijgt stilaan zijn definitieve vorm. Zo zal je vanaf van-

daag de specifieke foto’s van de klasactiviteiten in de daarvoor voor-

ziene klasruimte kunnen bekijken.  —> Rubriek: Klassen 

Via Twitter kan je nu ook snel de nieuwigheden opvolgen. 

Aansluiten kan via de volgknop op onze hoofdpagina. 

 

NIEUW OP DE WEBSITE 

FAMILIENIEUWS 

Onze oprechte deelneming met het overlijden van de  

- grootvader van Alexander (blauw) 

- grootvader van Seppe (Klas 3) en Siebe (Klas 5) 

Proficiat met de geboorte van een zusje Alicia voor Ferre (Oranje)  

Reservaties voor ons Breughelrestaurant graag afgeven  

voor vrijdag 6 juni 2014. 

     Iedereen is uiteraard van harte welkom! 

SCHOOLFEEST 


