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De laatste schoolkrant van dit schooljaar komt enkele dagen vroeger dan voorzien. De
reden hiervoor zijn de weersverwachtingen.

Tropische week als afsluiter
Voor de komende week voorspellen alle modellen warm tot heet weer.
Traditioneel zijn er verschillende activiteit gepland in de laatste
schoolweek. We zullen per activiteit bekijken hoe we die aanpassen aan
de hitte. We vragen ook jullie medewerking.
Gelieve je kind iedere dag ’s morgens goed in te smeren met zonnecrème.
Voorzie een zonnepet en huidbedekkende kleren. Een licht t-shirt met
lange mouwen is veel beter dan een topje omdat de gevoelige kinderhuid
best wordt afgedekt.
Je mag ook zonnecrème meegeven zodat we indien nodig extra kunnen
smeren.
Geef je kind voldoende water mee. We zullen de kinderen de kans geven
om hun drinkfles bij te vullen. Deze week laten we ook toe dat je
wegwerpflesjes meegeeft.
We voorzien de ganse week extra drankpauzes.
Voor de schoolreis van het eerste hebben we Dippidoe gecontacteerd : zij
zullen extra tappunten voor water voorzien, er is ook extra schaduw door
bijkomende parasols en het strandgedeelte wordt geopend zodat de
kinderen kunnen pootjebaden. De juffen contacteren enkele ouders om
mee te gaan als extra toezichter. Bovendien zullen we zorgen dat de
kinderen een groter deel van dag in de overdekte zone doorbrengen.
Tijdensde schoolreis naar De Kloek (kleuters) wordt hoofdzakelijk binnen
gespeeld.
Voor de sportdag is alvast de stormbaan afgeblazen
(=reuzespringkasteel). Dit vervangen we door een activiteit met water
onder het afdak. (De stormbaan verplaatsen we naar een frissere dag
volgend schooljaar). De andere activiteit bekijken we nog. Zeker zullen
we de intensiteit van het sporten aanpassen.
De andere activiteiten worden mogelijk nog aangepast of geannuleerd.
Indien nodig zullen we jullie nog contacteren over extra aanpassingen.
Z.o.z

Voor het afsluitende bosspel van de lagere school op vrijdag moeten de
kinderen dichte schoenen dragen. We hebben vorig jaar vastgesteld dat
sandalen of open schoenen niet handig zijn in het bos.
Bedankt voor jullie gulle steun
Het afgelopen schooljaar hebben de school en het WOC geprobeerd een
spaarpotje aan te leggen voor de nieuwe school. Als we het resultaat van
de fondsenwervende activiteiten bekijken, kunnen we enkel DANKUWEL
zeggen. Jullie kochten massaal wafels, brachten karrenvrachten textiel
binnen, genoten massaal van het ontbijt en de musical en de WOC-fuif
mochten eveneens rekenen op een grote opkomst.
Familienieuws
Aidan uit 2kb heeft een broertje : Owen
Hamsteractie witte turnpantoffels
In 2020 zal de congregatie van de Zuster van de Christelijke Scholen, in de volksmond de
zusters van Vorselaar haar 200 verjaardag vieren. Dit zal gepaard gaan met de nodige
feestelijkheden. De werkgroep heeft een idee om iets uit te werken met witte
turnpantoffels. Indien je witte turnpantoffels hebt die te klein of versleten zijn, mag je ze op
school afgeven (eerste week juni of in september). Dank bij voorbaat.

Van basis- naar secundair met de gratis BUZZY PAZZ in
september
(Vlaamse) leerlingen (°2007) die in september starten in het 1e
jaar secundair kunnen zich van 1 t.e.m. 30/9 gratis verplaatsen
met tram en bus met een BUZZY PAZZ probeerabonnement.
Met een attest van inschrijving in het 1e jaar kan een leerling
die niet geboren is in 2007 zich registreren voor 30/6.

Nog een mooie groepsfoto van onze vormelingen …

Enkele belangrijke data voor volgend schooljaar
Dinsdag 27 augustus : kijkmoment voor de kleuters en het eerste leerjaar : 18.30 tot 19.30
Donderdag 5 september : infoavond in de kleuterschool en aansluitend WOC-café waarbij het
oudercomité jullie een drankje aanbiedt zodat je de ouders van de klasgenootjes kan ontmoeten.
Vanaf 19.00
Dinsdag 10 september : infoavond in de lagere school met WOC-café, ook vanaf 19.00
Overzicht van vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2019-2020
Pedagogische studiedag : woensdag 25 september
Plaatselijke verlofdag : maandag 7 oktober
Herfstvakantie: maandag 28 oktober – vrijdag 1 november
Kerstvakantie: maandag 23 december – vrijdag 3 januari
Plaatselijke verlofdag : vrijdag 31 januari
Krokusvakantie: maandag 24 februari – vrijdag 28 januari
Paasvakantie: maandag 6 april – maandag 17 april
Pedagogische studiedag : donderdag 30 april
Dag van de Arbeid : vrijdag 1 mei
O.-H.-Hemelvaart : donderdag 21 mei – vrijdag 22 mei
Pinkstermaandag : maandag 1 juni

Ik wens iedereen
• te danken voor de samenwerking en de inzet
tijdens het voorbije jaar
• een schitterende, ontspannende vakantie

