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Beste ouders, 
 

Naar school gaan is bijna weer zoals voorheen. Onze kinderen spelen weer allemaal samen op de 
speelplaats. Onze vijfjarigen kunnen in de maand juni ook tweemaal per week in de lagere school 
gaan spelen. Zo kunnen ze toch nog een beetje wennen aan de overstap naar het eerste leerjaar. 

 
We konden dit schooljaar niet naar het theater. Maar het theater kwam naar school! Onze jongste 
kleuters genoten van het koekemannetje in hun klas en de oudere kinderen t.e.m. het tweede leerjaar 

maakten kennis met de vos in ons bos. Iedereen genoot van de voorstellingen, evenzo de theaterma-
kers die op locatie speelden. 
 

Omdat ook de evenementensector stilaan terug opstart, gaan onze recepties voor onze afzwaaiende 
kleuters en leerlingen van L6 door. De ouders van deze kinderen ontvangen binnenkort een uitnodi-
ging met voorschriften die we toch nog voorop stellen. Maar… gefeest gaat er worden. 

 
De sponsorloop en het schoolfeest gaan ook door! Helaas zonder jullie, ouders.  
Onze oudste kleuters en leerlingen van de LS lopen op de laatste jogging voor het goede doel 
‘Kabas’. Jullie mogen komen supporteren maar blijf wel aan de overkant van de straat staan. 

 
Ons schoolfeest gaat door op de laatste volledige schooldag: dinsdag 29 juni. Een springkasteel,   
lasershooten, een ijsjeskraam, een frietkraan en nog veel meer maken er voor jullie kinderen een 

schoolfeestdag van! We zullen jullie zeker laten meegenieten via foto’s of een filmpje. 
 
De laatste halve dag, 30 juni, is het geen school. Dan vergaderen de leerkrachten reeds voor het  

nieuwe schooljaar. 
 
Ik wens jullie allemaal veel zon en ontspanning toe tijdens de komende zomermaanden! 

 
Mevrouw Ann 
 

 
 

Juist omwille van de vele moeilijkheden hebben we veel 
meer dan in een ander schooljaar kunnen geven. 
Daarom zijn we intens dankbaar. 
Omdat we het samen voor mekaar hebben gekregen en 
omdat we het alleen nooit gehaald zouden hebben. 
Omdat we dit schooljaar genereuze mensen werden 
die in een genereuze God geloven. 
Omdat we nu beseffen dat het einde van dat vreemde 
schooljaar een prachtig nieuw begin kan worden.  

Het was een vreemd schooljaar. Vooraf hadden we niet 
kunnen vermoeden dat er een schooljaar als dit zou kunnen 
bestaan. Afstand houden, mondmaskers, online lesgeven, 
angst, onzekerheid, pijn en vaak frustratie en verdriet. 
Toch zijn we er geraakt, wij zijn er goed doorgekomen,  
samen met onze collega’s, samen met de ouders, samen met 
onze kinderen en jongeren. Met hart en ziel hebben we hen 
gegeven wat mogelijk was, met alle beperkingen die erbij 
kwamen.  



FAMILIENIEUWS 
 
 
 
 Laurent (L3B) en Matthieu (L5) hebben afscheid van hun Bomma genomen. 
 Ilse, die tijdens de middag en de nabewaking de zorg van de kinderen op zich neemt heeft  

afscheid van haar moeder genomen. 
            

 
 Rinske (K4) heeft er een zusje bij, welkom Sietske! 

JARIGEN VAN DE MAAND JUNI: 
K1 :  Lincoln 
K2 : Arya 
K3 :  Mason 
K4 :  Imraan, Noah 
L1A : Wayne 
L2 : Serge 
L3B : Aiden 
L4 : Nart, Leontine, 
L5 : Wannes, Aranka 
L6 : Angel 

 

Gelieve dagelijks de kin-
deren even na te kijken of 
ze geen teken hebben na 
het spelen in ons leuk bos. 

Onze paasrun is helaas niet kunnen doorgaan en is vervangen door een   
jogging die zal doorgaan op 22/06. 
 
Deze jogging zal ten voordele van KABAS  zijn. Dit is een organisatie in 
Brasschaat die zich inzet voor de kansarmoede in onze gemeente. 
 
U krijgt later nog een brief mee waarin u verdere informatie zal vinden ivm 
de sponsering hiervoor. 



L3A 

We zijn in ons schoolbos op zoek ge-
gaan naar verschillende dieren, plan-
ten, … We hebben er een aantal tijde-
lijk meegenomen en bekeken onder 
een vergrootglas. 1 groepje had een 
hommel gevangen… oepsie :-).  

K5 
Wat was het fijn dat we even ridder en 
prinses in onze eigen klas mochten zijn…. 
We moesten onze (klas)kasteel binnengaan 
via een echte loopbrug… spannend en 
vooral leuk! 

K4 
Letters & cijfers zie je overal. Dat we-
ten de kleuters van de vlinderklas nu 
ook. Letters zoeken, het aan elkaar 
plakken van mkm-woorden, letters 
maken met plasticine en speelgoed, 
tellen, spelletjes met allerlei begrip-
pen, tellen wie de korste en langste 
naam  heeft, … Het thema eindigen we 
door letters op te eten :-). 

K1 
De kinderen van de giraffenklas hebben geleerd 
over de hongerige rups ‘rupsje nooit genoeg’. Hij 
nam ons mee in zijn verhaal. Wist je dat deze rups 
ongelooflijk veel kon eten? Op maandag at hij een 
appel, op dinsdag twee peren, woensdag drie drui-
ven, donderdag vier aardbeien, vrijdag vijf appel-
sienen… Via dit verhaal hebben we veel aandacht 
gegeven aan gezonde voeding. 

L5 
Een applaus voor de hele klas! 
Samen hebben we  20 km gefietst 
door Brasschaat. 
Speuren en raadsels oplossen 
kunnen we als de beste! De esca-
peroom van Sam de Robot kent 
geen geheimen meer voor ons. 

K2 
De kleuters van de olifantenklas 
zijn aan het bakken geslagen. We 
hebben heerlijke cupcakes gemaakt 
en knutselden met zoutdeeg. We 
speelden ook met koekjes met de 
letters van onze naam., dat smaakt 
naar meer :-). 

K3 
Samen met Robbie Robot leerden we over 
robots en techniek. Een super cool thema 
waarbij we mochten werken met echt ge-
reedschap, een toetsenbord uit elkaar 
hebben gehaald, de beebot programmeer-
den en nog veel meer leuke activiteiten. 
Nadien kwam Bobbie de Boef weer in de 
klas en die had elke dag een letter van een 
woord gestolen. Dit woord was een ver-
rassing op het einde van thema ‘letters & 
cijfers’... 

L4 

We gaan nog veel leren van elkaar, 
de spreekbeurten komen eraan! 
Tijdens een grote zoektocht (op de 
computer) hebben we de dief  
gevat. Hij had het bekende  
schilderij ‘Kiss V’ van  
Roy Lichtenstein gestoken. 

L1A 
We hebben onze eigen taken nagekeken. 
Wel leuk zo zelf juf of meester te zijn. 
En wat hebben we knap gelezen! 
Ook genoten we van het toneel in ons 
schoolbos. 

L2 

Joepie! Wij kennen al onze maal –en deeltafels! Nu nog flink oefenen in 
de klas en thuis zodat we ze allemaal super snel kennen. Wist je nog dat 

wij wandelende takken hebben in onze klas? We hebben ze ‘al turvend’ 
geteld, het waren er wel 103.  Dat zijn er wel heel veel. Heb jij graag ook 
wandelende takken thuis? Neem dan contact op met juf Anke. We     
bezorgen jullie er graag.  

Deze maand kregen we ook les van meester Alexander. Wat was dat 
fijn.  

We genoten ook van een super leuk toneel van ‘De vos in het bos’. 

1, 2, 3, 4 het sportieve 2e leerjaar is hier. We bewegen veel in onze klas. 
Regelmatig een tussendoortje en leerspelletje spelen, helpt ons om goed 
op te letten.  

L1B 
We leren van alles over vast -en 
losmaken en stempelden onze 
eigen robot.  
Wat hebben we knappe lezers in 
de klas.  
Optellen en aftrekken tot 20 
(met brug) heeft geen geheimen 
meer voor ons! 

L3B 
We maakten onze eigen wereld met zelfver-
zonnen landen.  
Na lang zweten & zwoegen, zijn we allemaal 
staartdelingkampioen! 

L6 
Joepie, we kunnen nog 4 dagen weg naar 
Ieper. Over  WOI gaan we alles te weten 
komen en een vlottenrace op de Ijzer zal 
ook fantastisch zijn. 
Spannend, die laatste maand in de lagere 
school. Nog 3 weken alles geven tijdens  de 
toetsen en dan  genieten van een  
welverdiende vakantie. 



Dinsdag 1 juni                                                              L6 vredesklassen in Ieper 

Woensdag 2 juni  L3 zwemmen                                       L6 vredesklassen in Ieper 

Donderdag 3 juni                                                              L6 vredesklassen in Ieper 

Vrijdag 4 juni Themadag 

Zaterdag 5 juni  

Zondag 6 juni  

Maandag 7 juni  

Dinsdag 8 juni  

Woensdag 9 juni L4 zwemmen 

Donderdag 10 juni  

Vrijdag 11 juni  

Zaterdag 12 juni  
Zondag 13 Juni  

Maandag 14 juni  

Dinsdag 15 juni Schoolraad 

Woensdag 16 juni L3 zwemmen                                     uniformloze dag           bib 

Donderdag 17 juni  

Vrijdag 18 juni K3,K4,K5 Receptie oudste kleuters 

Zaterdag 19 juni  

Zondag 20 juni  
Maandag 21 juni  

Dinsdag 22 juni 5-jarigen & LS jogging ten voordele van KABAS 

Woensdag 23 juni L4 zwemmen 

Afscheid Juf Leen 
Donderdag 24 juni  

Vrijdag 25 juni KS Sportdag  

L1 + L6 pic-nic peters en meters  
Zaterdag 26 juni  

Zondag 27 juni  

Maandag 28 juni Oudercontact op vraag (online) 

Dinsdag 29 juni Schoolfeest voor onze kinderen                          L6 Receptie 

Woensdag 30 juni Alle kinderen thuis  -  GENIET VAN JULLIE VAKANTIE! 

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 

 

FIJNE  

VAKANTIE 


