
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

De laatste maand van het schooljaar staat voor de deur.  Wat is dat toch weer snel gegaan?!   

Kalender juni (ook steeds terug te vinden op de schoolwebsite) 

Agenda onder voorbehoud van de ‘op dat moment’ geldende maatregelen.  

Vrij 3 juni Schoolreis L5-6 
Zwemmen L1-3 

Ma 6 juni Pinkstermaandag (geen school) 

7-8-9juni Oudercontacten kleuters (zie brief) 

Di 7 juni Afsluiting leerlingenraad dit schooljaar 

Vrij 10 juni Zwemmen L1-3 

Vrij 17 juni Schoolreis kleuterschool (op school) 
Zwemmen L1-3 

Do 23 juni Uitstap K2(voormiddag) 

Vrij 24 juni MEGA-fuif L6 (namiddag) 
Schoolreis L1-2 
Rapport 5 
Zwemmen K3-L5 

Di 28 juni Proclamatie K3 (15 uur – uitnodiging volgt) 

Wo 29 juni Proclamatie L6 (19 uur – uitnodiging volgt) 

 

Schoolfeest 

We mogen echt terugblikken op een meer dan geslaagd schoolfeest.  Dankzij de vele helpende handen en steun 

konden we er een topeditie van maken. 

Frietboetiekske leverde ons de frietjes, frietvet en curryworsten.  Total Reno Solutions zorgde voor een 

stroomgenerator om alle springkastelen te kunnen voorzien van de vele stroom.  Deze sponsoring werd heel erg 

gewaardeerd! 

 

 

 

 

 

 



Onze ‘tombola’ viel ook stevig in de smaak.  Vele kinderen, ouders en sympathisanten waagden een gokje bij onze 

kurkentoren.  Het juiste aantal was 1 158 kurken!  Proficiat aan de winnaars.  Zij kunnen gaan zwemmen in Vita 

Scheldebad of eten in Onder Den Toren of De Brabander.   Dank u wel aan alle deelnemers! 

Bekijk zeker de vele foto’s en filmpjes op de schoolwebsite! 

Volgend jaar gaan we eens gek doen.  We plannen ons schoolfeest op WOENSDAG 17 mei (voor het  verlengde 

Hemelvaartweekend).  Hou alvast deze namiddag en avond vrij in jullie agenda.  Dit is ruim op tijd om aan een dagje 

verlof aan te vragen bij uw werkgever      .  We verzekeren jullie alvast een topfeest! 

 

 

Blij dat je op tijd bent! 

We zien steeds vaker kleuters en leerlingen die te laat op school 

aankomen!  Dat is een evolutie die we liever zo snel mogelijk willen keren!  

Mogen we oproepen om hier tijdens de laatste schoolmaand extra 

aandacht voor te hebben alstublieft? 

 

 

 

Geboorte 

Stach uit de rode klas werd opnieuw grote broer.  Proficiat met jullie zus/dochter Diede! 

 

 

Huwelijk 

De ouders van Max (L1A), Julie (groene klas) en Charlotte (rode klas) stapten in het 

huwelijksbootje.  Een dikke proficiat! 

 

Ook de ouders van Florence (blauwe klas) en Margaux (L1B) stappen in juni in het 

huwelijksbootje.  Alvast proficiat juf Ruth en Didier! 

 

  



Sponsoring 

Ondertussen is ons sponsorproject goed in gang getrapt.  Enkele sympathisanten en ouders van de school kozen 

ervoor om publiciteit te maken voor hun bedrijf via de school.  Hiermee willen we vermijden dat we meerdere 

keren per schooljaar sponsoring moeten vragen bij deze bedrijven (voor schoolfeest, eetfestijn,…), maar dat ze 

ervoor kunnen kiezen om een volledig schooljaar te sponsoren.  Kennen jullie nog een bedrijf die onze school wil 

sponsoren om onder andere het nieuwe project ‘techniek’ te kunnen starten, laat hen dan zeker contact opnemen 

met directeur Veerle.  De formules zijn ook te vinden via de schoolwebsite.  Met dit geld worden schoolmaterialen 

aangekocht.  De kinderen zijn jullie alvast erg dankbaar. 

 

Eerste communie 

Op zaterdag 14 mei deden enkele kinderen van onze school hun Eerste Communie.  Een dikke proficiat aan alle 

ouders en kinderen.  Alle kinderen van het 1ste leerjaar werden in de bloemetjes gezet voor hun Eerste 

Communie/lentefeest/… op maandag 16 mei met een lunch en een spelmoment.  En of ze genoten hebben! 

De ouderraad zorgde voor een receptie voor de familieleden van alle communicanten na de viering! 

Ondertussen ligt ook de Eerste Communie voor volgend jaar reeds vast, namelijk op zaterdag 6 mei 2023 om 16 

uur in de kerk van Tielrode.  Geïnteresseerde ouders krijgen nog een uitnodiging voor de infoavond op dinsdag 27 

september om 20 uur. 

 

Broederlijk Delen 

De opbrengst van Broederlijk Delen was nog hoger dan we vorige maand communiceerden, namelijk 1 605,54 euro.  

De organisatie Broederlijk Delen liet ondertussen weten dat ze de steun van jullie allen in de volgende deelprojecten 

zal investeren. 

• Een individueel tuinpakket voor studenten agro – ecologie in Senegal (15 euro/pakket) 

• Deelname aan een Duurzaamheidsschool voor jonge Colombianen (40 euro/deelnemer) 

• Meerdaagse audiovisuele workshops voor kinderen in Palestina (140 euro/workshop) 

 

Middagsporten 

De voorbije weken konden de kinderen vanaf K2 kennismaken met verschillende sporten.  Juf Lissa (stagiaire in de 

groene klas) contacteerde verschillende sportclubs om tijdens de middagpauze een workshop te geven.  Dit viel 

heel erg in de smaak bij onze leerlingen.  Dank u wel aan Karate Chikara Hamme, Volley Team Temse, WBA Foxes 

en Eclips Dansstudio.  Natuurlijk ook een sportief applaus aan juf Lissa voor de organisatie.  De foto’s vinden jullie 

terug op de website! 

 

Geniet van de laatste schoolmaand! 

Directeur Veerle en het schoolteam 


