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- Zaterdag 23/6 afscheid 3e kleuter 

- Dinsdag 26/6 Oudercontact lager 

- Woensdag 27/6 afscheid 6e leerjaar 

- Vrijdag 29/6 halve dag school (betaalde opvang voorzien tot 18u) 

 

 

 

We tellen af naar een heerlijke, lange 

zomervakantie voor de kinderen, juffen en meesters! 

Geniet ervan! 

 

 

 
 

 

 

 

Het gastenboek voor Kevin  

ligt nog 1 week op de ‘lessenaar’ in de hal.  

Noteer er gerust een boodschapje in.  

Het wordt een leuke herinnering voor Kevin. 

 

Voor de kampen van BVLO kan er niet meer ingeschreven worden. Voor de 

opvang in de zomervakantie wel.  
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K0 

De vakantie staat voor de deur en Jules staat klaar om met zijn koffertje op reis te 

vertrekken. Voor hij vertrekt, ontdekken we samen wat hij allemaal op vakantie zal doen.  

Waterpret en strandpret! Samen vliegen we de vakantie in! 

Dikke zoenen, juf Anouk en juf Lore 

K1 

Visje visje in het water, visje visje in de kom. Het schooljaar is bijna om! 

De schoolreis was supertof. Nu nog samen genieten van het laatste weekje school .  

Wat zullen we onze schatjes missen!  

K2 

Onze uitstappen zitten erop! Wat hebben we genoten van de dolfijnenshow in het 

Boudewijnseapark en van het ritje op de pony in de kinderboerderij.  

We willen jullie ook graag bedanken om de afspraken zo goed na te leven . Dit zorgde 

ervoor dat de uitstappen heel vlot verlopen zijn. 

We wensen jullie alvast een zonnige vakantie toe. 

K3 

De kleuters hebben al eens kunnen proeven van het eerste leerjaar. Iedereen heeft kunnen 

ontdekken dat ook de juffen leuk zijn. Iedereen kan met een gerust gemoed op vakantie 

gaan.  

Door al de toffe uitstappen konden de kinderen op een mooie manier afscheid nemen van 

de kleuterklas. We verwachten jullie zaterdag om 10u30. 

L1 

Het zit er bijna op, het schooljaar is voorbij gevlogen. Wij gaan  naar het 2e leerjaar en de 

juffen blijven in L1.  

De integratieweek was een succes, welkom aan de nieuwe lichting! (zie foto’s website) 

Bedankt voor het vertrouwen. We wensen jullie een zomerse vakantie toe! 

L2 

Nog 1 weekje in het tweede leerjaar  ... en dan mogen we genieten van een 

welverdiende vakantie. De voorbije week gingen we op de kooktoer. Als een echte 

kok maakten we heerlijke receptjes klaar. We kregen ook een leuk receptenboekje 

mee naar huis, zodat we in de grote vakantie onze kookkunsten ook thuis kunnen 

bovenhalen. 

Volgende week staan nog meer leuke activiteiten op het programma. Knutselen, dansen, 

een quiz, ... Het wordt een leuke week als afsluiter. 

Wij wensen alvast iedereen een zonnige en deugddoende vakantie toe ! 
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L3 

De toetsen zijn achter de rug, we deden allemaal goed ons best en kunnen nu genieten van 

onze laatste week in het derde leerjaar. Samen koken, uitstapje naar Slotendries, buiten 

spelen,…Het einde is in zicht. Wij zijn klaar voor de vakantie! 

 

L4 

Het vierde leerjaar zit erop! De toetsen zijn afgewerkt  en verbeterd. Tijd voor leuke 

activiteiten… We zijn benieuwd naar ons eindrapport. Geniet allemaal van een 

ontspannende vakantie en dan zien we elkaar in september terug! 

 

L5 

De toetsen zijn achter de rug, het einde van het schooljaar is in zicht. 

We hebben ons best gedaan voor de toetsen. Nu kunnen we ons jaartje op een leuke manier 

afsluiten! Op dinsdag 26 juni gaan we zwemmen in het subtropisch zwembad. We kijken er 

naar uit! 

We zijn benieuwd wat we de laatste schoolweek nog allemaal zullen doen. 

 Eén ding is zeker, het wordt een topweek! 

 

L6 

Het schooljaar is bijna afgelopen (yes!) ,maar voor  we kunnen genieten van de zon,  moeten 

we nog een paar toetsen afleggen.  

In de namiddag zijn we volop bezig met het afscheidsfeest. Jullie kunnen op iets magisch 

rekenen! 

Deze week was het vooral zwoegen en zweten (en ik denk niet dat jullie ons zweet willen 

ruiken),  dus besparen we jullie de details… We tellen al af naar de vakantie… maar eerst  

nog het afscheid en zeilen!!!! 

Felle & Arwen 

 

 

 

 

 

 

 

 


