
         BASISSCHOOL                                                                                                 

   De Vogelzang                                                                                 

                                                                                                                                                                               

  

 Maandag 29 juni: Proclamatie L6 om 19u in OCO 

 Dinsdag 30 juni: Laatste halve dag school 

 Donderdag 27 augustus om 14u: infonamiddag kleuter 

 Dinsdag 1 september: 1e schooldag 

 Donderdag 3 september om 19u30: infoavond lager 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Het schooljaar is alweer voorbij gevlogen… dinsdag start voor iedereen de 

grote vakantie. We hopen dat de kinderen een leuke tijd tegemoet gaan met 

veel plezier en zon! We willen alle ouders bedanken voor het vertrouwen in 

onze school en hopen volgend schooljaar op dezelfde basis verder te kunnen 

werken! 

Alle ouders ontvangen midden augustus een brief met daarin enkele afspraken 

voor de eerste schooldag. Op de eerste schooldag krijgen jullie ook onze 

jaarkalender met alle verlofdagen in opgenomen. 

 

  

 

 

Er zijn nog steeds plaatsen voor de opvang tijdens de  
schoolvakantie. Inschrijven kan via het secretariaat.  

 
 

 Van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juli: opvangmoeders (€10 per dag) 

 Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli: Ideekids lager en kleuter (€80 per dag) 

 Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus: opvangmoeders (€10 per dag) 

 Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus: Ideekids (€80 per dag) 

 Maandag 31 augustus: opvangmoeders (€10 per dag) 
 

      Nieuwsbrief 
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Alle kindjes van onze school op maandag een gratis ijsje kregen??? De ijskar kwam in 

de namiddag toe en bediende al onze kinderen… Dat was smullen  

 

Dinsdag houden we allemaal een groot afscheidsfeest voor de kinderen van het  

6e leerjaar. We fuiven op de speelplaats, krijgen een koek en drankje en vormen  

een erehaag naar de klassen van juf Sophie en juf Benigna… Binnen enkele  

jaren is het onze beurt!!!   

 

 

 

 

 

K0: Lieve mama’s en papa’s, bedankt voor het vertrouwen en de fijne 

samenwerking. We hadden een leuke tijd met jullie peuter in ons klasje! 

Je kwam hier aan op kleine voetjes, met bange stapjes… Je leerde veel en 

speelde fijn! Je kon zo leuk nieuwsgierig zijn. Nu mag je verder met een grote 

sprong. En weet je wat? Ik zal je missen, kleine schat! 

Prettige vakantie kapoentjes! Juf An en juf Vanessa 

K1: Zon, zee en strand… Samen met Zaza tellen we af naar de vakantie. Maandag hebben we 

nog een verrassing voorzien maar shtttt, we verklappen nog niets. We willen jullie bedanken 

voor de fijne samenwerking dit schooljaar, prettige vakantie gewenst voor iedereen!  

K2: Onze kleuters hebben volop genoten van de laatste schoolweek. De vele uitstappen 

vielen reuze goed mee. We wensen iedereen een leuke vakantie toe en zien elkaar volgend 

schooljaar terug!  

K3: Zo zijn we alweer bij het einde van het schooljaar gekomen. Het was een heel fijn jaar 

waarin de kinderen veel geleerd hebben en flink hun best hebben gedaan. We zagen ze 

opgroeien van kleuter naar lager schoolkind. Dit is een grote, maar leuke evolutie. Een dikke 

proficiat aan iedereen en veel plezier in de vakantie!  
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L1: Het schooljaar zit er bijna op. Het is alweer voorbij gevlogen. Alle kinderen deden zeer 

goed hun best en we bedanken de ouders voor de positieve medewerking. We wensen 

iedereen een leuke en zonnige vakantie. Tot op 1 september, veel spelen en voorzichtig zijn! 

(Juf Inge en juf Sabine)  

L2: De toesten zijn achten de rug. Oef… Iedereen deed zijn uiterste best. Als beloning voor al 

dat harde werken tijdens het schooljaar gingen we maandag op stap naar Plopsaland. Ook al 

zat het weer een beetje tegen… we hebben er met volle teugen van genoten.  De laatste 

dagen stonden er nog wat leuke activiteiten op het programma. We speelden 

gezelschapsspelletjes, deden een quiz, werkten in onze spelletjesbundel, … We toverden 

onszelf zelfs om tot echte sterrenchefs! We leerden lekkere en eenvoudige hapjes en 

drankjes klaarmaken. Dat was leuk! We wensen iedereen een leuke, ontspannende en 

zonnige vakantie toe!  

L3: Na de zware toetsenweken en remediëringsoefeningen komt er nu een welverdiende 

speelweek. Deze week leren we origami, vouwen met kleurrijk papier. We houden ook een 

bouwdag waar lego en knex niet te missen zijn. We spelen woensdag een heus piratenspel 

en samen met het 4e leerjaar houden we een estafette. De langverwachte uitstap naar Pairi 

Daiza komt ook dichterbij. We ronden het schooljaar af met een bezoek aan het huis van 

Kina, waar we een speurtocht houden doorheen het museum. Een boeiende laatste week 

dus!  

L4: Na een serieuze toetsenperiode behaalden de meeste kinderen een mooi rapport. Nu 

zijn we volledig klaar voor het 5e leerjaar. Donderdag gingen we naar het dierenpark “Pairi 

Daiza”. Dat was een superleuke uitstap om het schooljaar af te ronden. Prettige vakantie en 

tot in september   

L5: De uitstap naar Bellewaerde was keitof! Bijna iedereen ging in de “looping”, spannend! 

Ook de regen kon de pret niet verstoren. Iedereen had ook €5 zakgeld mee voor snoep. We 

hebben nog rode kool, savooikool, laurier en meloen geplant in de proeftuin. We zijn 

benieuwd naar de resultaten! De fietstocht was heel leuk, we hebben 20 km gefietst.  

L6: De toetsenweken zijn eindelijk gedaan. We hebben hard moeten werken, maar we 
werden beloond met toffe activiteiten zoals zeilen en Bellewaerde. Het zeilen was superleuk 
maar toch moeilijk. Ondanks het slechte weer in Bellewaerde hadden we een heel fijne dag. 
We zijn deze week druk in de weer voor ons mysterieus afscheid. (Lena, Kato, Louise en 
Femke) 
 
Zorg: Ook de zorgjuffen wensen alle kinderen een prettige vakantie… Geniet er van!  
 
Ouderraad: Vorige week gingen we met een ganse groep op fietstocht. Een verslagje vinden 
jullie terug op de achterzijde!  
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De Fietstocht 

Vandaag 13 juni maakten we een fietstocht van 20 km met de school. 

Toen we aankwamen, konden we een fietsparcours op de speelplaats 

doen. Als we dat deden, mochten we wat kiezen, bijvoorbeeld:      een 

kookschort, een leuke toeter, een fluo zakje voor over je boekentas, een 

sleutelhanger en nog veel meer. Dan was het tijd voor de fietstocht. De 

fietstocht was heel veilig en heel goed georganiseerd. Er werd ook een 

pauze genomen na 10 kilometer rustig fietsen. Daar konden de kinderen 

spelen en zich volledig laten gaan. Je kreeg er ook fruit en een watertje. 

Nadien fietsten we nog eens 10 kilometer en dan zat de fietstocht er bijna 

op. Zonder dat je het wist, was de fietstocht bijna gedaan. Toen we 

allemaal samen terug op school aankwamen, kon iedereen hotdogs eten 

of wat drinken. Het was een echte aanrader. 

Groetjes, Jitske & familie 

  

 


