
  

 

 

           
                                                                 

 
 

 
 

BEDANKT 
IEDEREEN!  
 

Het afgelopen jaar was een 

bijzonder jaar. Een jaar waarin we 

van de ene coronagolf in de andere 

golf belandden.  

 

Maar ook een jaar waarin we (boven 

onze verwachtingen) gespaard 

bleven van uitbraken hier op school.  

We zijn ervan overtuigd dat we hier 

een portie geluk voor nodig gehad 

hebben. Maar anderzijds geloven 

we ook dat dit deels het resultaat is 

van het goed opvolgen van de 

maatregelen, door de leerlingen, de 

ouders én het voltallige schoolteam. 

Wij willen via deze weg dan ook 

iedereen bedanken. We beseffen 

dat dit voor niemand evident was.  

 

Dankjewel leerlingen!  

Dankjewel ouders!  

Dankjewel schoolteam!  

 

En nu duimen dat we dit verhaal in 

juni kunnen verderzetten uiteraard.  

   

VERLOFDAGEN SCHOOLJAAR 2021 – 2022 
Hieronder kan u alvast een overzicht vinden van de verlofdagen voor volgend 

schooljaar. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.  

 

  Vakantie en 

feestdagen 

 Facultatieve 

 verlofdagen 
Pedagogische 

studiedagen 

juli – aug  1/7 tot 31/8   

september    

oktober   vrij 8/10  di 19/10 + woe 20/10 

november  1/11 tot 7/11 

 11/11 
   

december 24/12 halve dag  

27/12 tot 9/1  

  

januari   

februari  28/2 tot 6/3    

maart  woe 16/3 

april  4/4 tot 18/4   

mei  26/5 en 27/5  ma 2/5  

juni  6/6 

 30/6 halve dag 

  

 

 

 

 
 

We trokken dit jaar zelf klasfoto’s (met dank aan juf Annik!) en hangen deze 
klasfoto’s op aan de schoolpoort / hoofdingang.  

 
Wie een klasfoto wenst, brengt 2 euro mee naar school en kan er op het 

secretariaat eentje komen kopen begin juni. We zullen het exacte moment ook 
nog communiceren via Smartschool.   

NIEUWSBRIEF JUNI 



  

 

   

 

 

PLANNING JUNI 2021 
 

 
 

DATUM ACTIVITEIT WIE 
1 juni Brecht – Verblijf Spelen 

Vervoer in klasbubbels met privé bussen.   
L5 

4 juni Sportdag Rijmenam 
Vervoer in klasbubbels met privé bussen.  

L5 + L6 

Tsjakkie lente + doe boerderij in het Rivierenhof 
Vervoer in klasbubbel met privé bus.  

1D 

7 juni Zwemmen 
 

L1 + L6  

8 juni Boer voor 1 dag 

 

3C 

Uitstap naar de Waterral 
Vervoer in klasbubbels met privé bus.  

L6 

10 juni Sportdag De Mosten Hofstade 
Vervoer in klasbubbels met privé bus.  

L3 + L4 

11 juni Laatstejaarsuitstap naar Bobbejaanland 
Vervoer in klasbubbels met privé bus.  

L6 

Tsjakkie lente + doe boerderij in het Rivierenhof 
Vervoer in klasbubbels met privé bus.  

1B + 1C 

14 juni Imker in de klas 
 

L3 

15 juni Vaccinatie op school  5D + 5E 

Boer voor 1 dag 

 

3D 

17 juni Pime te Lier 
Vervoer in klasbubbels met privé bus.  

L5 

21 juni Zwemmen 
 

L1 + L6 

25 juni Proclamatie  L6 

28 juni Oudercontact   L1, L2, L3, L4, L5 

Bowling 
 

L4 

29 juni Peerdsbos 
Vervoer in klasbubbels met privé bus.  

L4 + L5 

Laatste schooldag! 
 

iedereen 

30 juni Geen school  
(Personeelsvergadering) 

 
iedereen 

 



  

GRAAG UW 

AANDACHT 

VOOR…  
 

 

 - Onze jaarlijkse wafelslag is gestart! Als je het papieren bestelformulier 
via de boekentas nog niet kreeg, kan je ook op deze link klikken. 
Laatste besteldag is maandag 31 mei. Bedankt voor je steun!  
 

- Wil jij als vrijwillige ouder tijdens de middagspeeltijd een groepje 
leerlingen begeleiden om een extra half uurtje te bewegen in het park? 
Vul dan zeker onderstaande korte bevraging in tegen zaterdag 29 mei: 
https://forms.gle/WB91eLVpjU5zYNvd8 
 

- Alvast een fijne grote vakantie gewenst. We hopen met alle 
schoolouders er volgend schooljaar terug een normaal (activiteiten)jaar 

van te maken! 😊 
 

  

 

 

   

 

https://drive.google.com/file/d/1eyoIkS5g2k79MORSi3qBPBfIJy3FUro8/view?usp=sharing
https://forms.gle/WB91eLVpjU5zYNvd8?fbclid=IwAR3_avHOp8Dh9E7d3Dmf-jcbR5ItJ7WyHXNdYEmw3hiEvOpiim7p9g7N27o

