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Beste ouders, grootouders,

We wensen jullie van harte de tijd
om rustig die mensen
te ontmoeten,
en die dingen te doen
waar je tijdens het
schooljaar te weinig
tijd voor hebt.
Een deugddoende
vakantie gewenst!

Rapporten en oudercontact.
Op maandagavond 29 juni wordt er een oudercontact voorzien voor het eerste tot en met
het vijfde leerjaar. U krijgt er de gelegenheid om de resultaten van uw kind met de
leerkracht te bespreken en om de proeven door te nemen. Deze vindt plaats in het
klaslokaal van de leerkracht.
Rapporten die niet afgehaald werden, zullen ter beschikking liggen in het secretariaat tot
en met vrijdag 3 juli en dan opnieuw vanaf vrijdag 21 augustus en dit enkel in de
voormiddag.
Het zesde leerjaar ontvangt zijn rapport op het afscheidsfeest dat op donderdag 25 juni
doorgaat.
Affiches inschrijvingen.
Op het einde van het schooljaar worden affiches, waarop de inschrijvingsdagen vermeld
staan, meegegeven met de kinderen die dit wensen. We zouden het op prijs stellen mocht
u deze affiche op een zichtbare plaats uithangen. Wie een affiche uithangt, maakt
trouwens kans om een leuke prijs te winnen! Een leerkracht zal op een willekeurig
moment langskomen bij die leerling en controleren of de affiche uithangt. Deze leerling
maakt kans op een mooie prijs. In de maand september wordt dan kenbaar gemaakt wie de
winnaar is. De moeite waard dus om allen een affiche uit te hangen!!

Facturen.
Mogen wij u vriendelijk vragen alle openstaande schoolfacturen spoedig te betalen!

Hartelijke dank.
We wensen de leden van de ouderraad, slagerij Jeroen en Anneleen en frituur Kjell
hartelijk te danken voor de verkoop van broodjes met worsten op de avondmarkt van 12
juni. Deze actie leverde een mooie bijdrage op voor onze school.

Bedankt aan onze leesouders.
Ook dit schooljaar mochten we rekenen op de wekelijkse inzet van onze leesouders. De
leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar werden door een heel enthousiast team
begeleid in hun leesproces. Via deze weg wensen we hen van harte te danken.
We hopen om volgend schooljaar terug op vrijwillige ouders en grootouders te mogen
rekenen. Wie hiervoor interesse heeft, kan gerust de leerkracht of iemand uit de zorg
over aanspreken.
Zwemmen
De schoolraad heeft beslist om het volgende schooljaar de leerlingen van het tweede
leerjaar gratis te laten zwemmen. Dat houdt in dat de school de kosten draagt van het
vervoer en van de toegang tot het zwembad. Voor de andere leerlingen vragen we een
bijdrage van €30 voor zowel het vervoer als de toegang tot het zwembad.
In het derde trimester zullen ook de derde kleuters enkele keren deelnemen aan de
zwemlessen.

Uw talenten gaan
NIET met
pensioen!!

Tijd voor een tweede jeugd …
Mevrouw Dorine, kleuterleidster uit de tweede kleuterklas, start een nieuwe fase in haar
leven. Ze gaat met pensioen. We wensen haar heel veel vreugde toe en zullen haar zeker
missen.

Voorschoolse en naschoolse opvang
Net zoals dit schooljaar voorziet onze school opvang vanaf 07.00 uur tot een kwartier
voor schooltijd. Op maandag betekent dit tot 08.35 uur en op de andere dagen tot 08.10
uur. Nadien staan de kinderen onder toezicht van de leerkracht op de speelplaats. De
opvang vindt plaats in lokaal 15, op de eerste verdieping. U kunt dit lokaal bereiken via de
brandtrap of via de gewone ingang. In dat geval loopt u de gang volledig door tot aan het
laatste lokaal.
U hoeft uw kind niet op voorhand in te schrijven.
De naschoolse opvang start om 16.00 uur (op vrijdag om 15.15 uur) en eindigt om 18.00
uur. Op woensdag is er opvang van 11.30 uur tot 12.30 uur.
Kinderen die langer opvang nodig hebben worden na schooltijd te voet opgehaald door de
Kikker.
Triestig nieuws
Op 30 mei heeft mevrouw de directeur afscheid moeten nemen van haar mama, Marcella
Lycke. We wensen haar en haar familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Proficiat …
Onze kleuterzorgcoach Mieke Calliauw gaat vanaf september 2015 een
nieuwe uitdaging aan als zorgcoördinator in de vrije basisschool
Gravenbos te Gistel. We wensen haar ontzettend veel succes toe!
Proficiat …
aan meester David uit het derde leerjaar
die reeds 25 jaar voor de klas staat!

Hartelijke dank …
aan alle ouders, grootouders en kinderen die overheerlijke koekjes, pannenkoeken,
taarten, … hebben gebakken ten voordele van Nepal. Dit initiatief kwam vanuit de
leerlingenraad en bracht €409 op!!
Proficiat …
Mevrouw Dina is voor de vierde keer grootmoeder geworden van een flinke kleinzoon
Astor! We wensen haar en haar echtgenoot ontzettend veel geluk toe met dit kleine
wonder!

Vermoedelijke klasverdeling schooljaar 2015-2016.
Kleuter
Peuter
Dina Verschaeve / Rebekka Maeckelberghe
Kleuter 1
Greet Vandierendonck / Rebekka Maeckelberghe
Kleuter 2
Lindsey Ballière
Kleuter 3
Toos Kindt
Zorg voor kleuters
Elke Meyns
Kinderverzorgster
Annick Vanslembrouck
Kleuterturnen
Micheline Vantyghem
Lager Oudenburg
Lager 1
Lager 2
Lager 3
Lager 4
Lager 5
Lager 6

Piet Desendere / Ann Zwaenepoel
Anja Cocquyt / Ann Zwaenepoel
David Tyberghien
Isabelle Devos / Ann Zwaenepoel
Isabel Maeyens
Jill Vandenbussche / Ann Zwaenepoel

Preventie
Leerkracht bewegingsopvoeding
Zorgleerkracht
Zorgcoördinator
Beleidsondersteuner
Belangrijke info!
30/6/15
1/09/15

Piet Desendere
Marina Roggeman / Conny Beyen
Natacha Saint-Remy
Tine Soete
Natacha Saint-Remy

enkel school in de voormiddag - school eindigt om 12.00
uur (opvang tot 12.30 uur)
eerste schooldag

Belangrijke data en vrije dagen 2015-2016
17/09/15
info-avond lager om 19 u.
21/09/15 – 25/09/15
bosklassen 6e leerjaar
24/09/15
info-avond kleuter om 19 u.
28/09/15
scholenveldloop
02/10/2015
facultatieve verlofdag
7/10/15
pedagogische werkdag
2/11/15 – 8/11/15
herfstvakantie
11/11/15
wapenstilstand
21/12/15 – 3/01/16
kerstvakantie
13/01/16
pedagogische werkdag
08/02/16 – 14/02/16
krokusverlof
02-03/16
pedagogische werkdag
13/03/16
schoolfeest
28/03/16 – 10/04/16
paasvakantie
05/05/16
Hemelvaart (vrijaf)
06/05/16
brugdag (vrijaf)
07/05/16
Vormsel

15/05/16
16/05/16
17/05/16

Eerste communie
Pinkstermaandag (vrijaf)
facultatieve verlofdag

We wensen alle kinderen en hun ouders een prettige en
deugddoende vakantie toe!
Aan onze 6de klassers, jullie zijn steeds welkom! Spring gerust
nog eens binnen!

De Boezo - Babbel

Joepie,
’t is vakantie!

Vakantie is ontspanning…
Weet je niet wat gedaan, hieronder enkele tips.
Tips:
- Maak een bioscoop thuis (je kan een film online huren
of kopen via http://www.moviemaxonline.eu/ )
- Knutsel erop los (http://www.speelzolder.com/)
- Speel een spel of maak er zelf een
(http://www.knutselidee.nl/spellen/spellen.htm)
- Bezoek een museum
(http://www.oudsintjan.eu/index.php/agenda/detail/va
n-picasso-tot-miro/ kies het jong parcours)
- Verras iemand met een gerechtje
(http://www.receptjes.be/)
- Hou een modeshow met oude kledij van je ouders.
- Doe een spelletjeswedstrijd
(http://www.spelensite.be/)
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