1 juni 2018
Beste ouders,
Het schooljaar is bijna ten einde. Vandaag zetten we de laatste maand in.
Voor iedereen toch wel een drukke periode.
Er wordt nog heel wat werk verzet en wij rekenen erop dat onze leerlingen tot 29 juni, de finale dag van het schooljaar,
op alle gebieden nog even het beste van zichzelf willen geven zodat zij vanaf dan volop zullen kunnen genieten van een
welverdiende zomervakantie.
Vanaf 16 april startte de laatste inschrijvingsronde. Kinderen geboren in 2016 kunnen vrij ingeschreven worden.
Voor een afspraak graag een seintje vooraf. Broertjes en zusjes worden best tijdig ingeschreven, zo kunnen wij een
betere inschatting maken van de grootte van de klassen.
Parkeren
Medewerking ouders gevraagd!
Waar parkeren?
- Op de speelplaats van de oude school.
- Op de parking van het kunstonderwijs
Waar mag je niet parkeren?
- Op de inrit aan de school en zeker niet dubbel parkeren
- Aan de ingang van de school, daar is de oversteekplaats voor de voetgangers.
Neem de tijd om de kinderen tot aan de schoolpoort te begeleiden.
Proclamatie en infomoment 3de KK – naar het 1ste leerjaar Op dinsdag 19 juni verwachten wij de ouders van de kleuters
van de 3de KK. De kleuters gaan samen met de ouders op
bezoek in het 1ste leerjaar . Juf Rilana en juf Debbie geven die
voormiddag de info over het reilen en zeilen in het 1ste leerjaar.
OVSG-toetsen
Op 18 juni starten de OVSG-toetsen voor de leerlingen van het zesde
leerjaar. Hier wordt gepeild naar de kennis en vaardigheden van de
leerlingen. De resultaten van deze toetsen zijn voor de school een leidraad
om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken.
Wij wensen de leerlingen veel succes.
Proclamatie 6de leerjaar
Datum proclamatie :
6de leerjaar : 27-06-2018 om 19.00u

19 juni 2018

Oudercontact

Het laatste oudercontact gaat door op donderdag 28 juni.
Voor de leerlingen van het 6de leerjaar kunnen jullie de eindtoetsen inkijken op maandag 25 juni .
Meer info volgt in de komende weken.
Wijzigen godsdienstkeuze schooljaar 2018-2019
Indien uw kind de godsdienstkeuze wil veranderen voor 2018-2019, moet het formulier in de maand juni worden
ingevuld. Gelieve dit ten laatste op 20 juni te melden.
Gelieve de juf of meester op de hoogte te brengen.
Einde schooljaar
Op vrijdag 29 juni eindigen de lessen om 12.20u.
De school blijft open tot en met 5 juli en op donderdag 16 augustus zijn we er
weer. We wensen iedereen een leuke vakantie!
Met vriendelijke groeten
Marleen Creyf
Directie

Activiteiten voor de leerlingen in de maand juni. (afhouding van deze bedragen via de maximumfactuur)
Wanneer ?
1-06-2018

Wie?
5de leerjaar

Wat?
Bezoek Gallo-Romeins
museum

Kostprijs?

€1,00
€4.50

5-06-2018

Kleuters

5-06-2018

1ste en 2de leerjaar

Kleuterdag (organisatie stad
Tongeren – Plinius)
Kronkeldiedoe

07-06-2018
14-06-2018
21-06-2018
28-06-2018

3de kleuterklas

Zwemmen

06-06-2018

5de en 6de leerjaar

Natuurwandeling in de
Kevie

Gratis

8-06-2018

2de leerjaar

Naar de kinderboerderij in
Lanaken..

€6

13-06-2018
25-06-2018

1PK en 1ste KK
3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar

Naar de boerderij
Spelinstuif

€3
Gratis

26-06-2018

1ste en 2de leerjaar
3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar

€19
€18
€18

26-06-2018

1 PK en 1ste KK

28-06-2018

1ste en 2de leerjaar

Fun Valley
Bokrijk
Sport Vlaanderen chocoladefabriek
Op berenjacht Beukenberg
Go-carts op de Motten

28-06-2018

6de leerjaar

Fietstocht met bezoek aan
Eben Emael
Zwemmen

€6,50

€3,50
€3.50 per beurt

.

€3
Gratis

