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SCHOOLJAAR 2015-2016

Schoolreis Boudewijnpark (1ste leerjaar) Het was een DOL-FIJNE
dag! zie website – lager - blog 1ABC

1/6

Klasoverschrijdende activiteit : indianendag

Nieuws

(2KL1 en 6A)
zie website – kleuter- blog 2KL1 juf Lien

2/6

Schoolreis naar Plopsaland (2de leerjaar) zie website - blog 2A en 2B

9/6

Samen met de kleuters van 3KLB vierde juf Katrien haar verjaardag op
een zonnig terrasje, wat een gezellig
onderonsje!!!
Aan de ouders: nogmaals bedankt
voor de lieve attenties!

7/6

9/6

Schoolreis naar Sealife
(3de leerjaar)
zie website- lager blog
3A/B

Hasan
°22/05/16, broertje van Erhan (2A)
en Ahmet (1A)
Lewis
°01/06.16, zoontje van juf Shirley
en Banow

overlijden:

Vandaag lazen we de laatste keer met onze leesbuddy's van
het vijfde leerjaar. We bedanken juf Heidi en haar leerlingen
voor de steun dit schooljaar! (2B en 5B)
zie website- lager blog 2B
thema 2KL1
Supporteren voor de rode duivels…
zie website – kleuter- blog 2KL1 juf Lien

13/6

geboorte:

Voor de laatste keer zwemmen met de 3e kleuterklassen. Zo
ging iedereen 6 keer zwemmen dit schooljaar.
Hartelijk dank aan het oudercomité die deze activiteit
financierde. De rijdende en begeleidende ouders werden
bedankt met een bloempje en een kaartje. (3KL A/B/2)

Jaco Niemegeerts
 20/5/2016
opa van Saro (6A) en Victor (1B
Marcel De Marlie
 8/6/2016
opa van Risa Goessens, (4B)

16/6

17/6

Dit schooljaar lazen de leerlingen van het tweede leerjaar met
leerlingen uit het vijfde leerjaar. Om het schooljaar af te sluiten
mochten de leerlingen de laatste keer gezelschapsspelletjes
spelen met elkaar. (5A en 2A) zie website lager blog 2A
Tijdens ons laatste keitof moment blikten
we terug op de leuke momenten dit
schooljaar. Klein en groot droegen hun
steentje bij. Op de tonen van “Ik heb je
broodnodig” van kapitein Winokkio
zongen en dansten we de gele dag uit.
(werkgroep sfeerbeheer) zie website
lager blog 6A
Afsluitende activiteit met meters en peters, het
samenwerken tussen groot en klein bleek een succesvol
recept te zijn, voor herhaling vatbaar (1A,B,C – 6A,B)
zie website lager blog 1ABC

20/6

Stadsklasdag in Gent (4de leerjaar)
zie website lager blog 4A

23/6

Schoolreis naar de Campagne (kinderboerderij) (1ste kleuterklas)
zie website – kleuter - blog 1KLA, B
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Schoolreis naar de Brielmeersen (2KL1 en 2KLA) zie website SFB
in beeld fotoalbum

23/6

Schoolreis naar Sint-Idesbald (3KLA,B,2) zie website – kleuter –
blog 3KLA

24/6

Picknick in de tuin (2KL1) zie website SFB in beeld fotoalbum

Belangrijke
mededeling
OPENINGSUREN SFB
TIJDENS DE VAKANTIE:

1 tem. 6 juli ‘16
18 tem. 31 augustus ‘16
van 9u. tot 12u. en
van 14u. tot 17u.

Uit de kindermond
1KL.A : Tijdens het
ochtendgesprek kwam de
voetbalmatch ter sprake. De
juf zei “jammer dat we
verloren hebben”, waarop
Viktor vol overtuiging sprak :
“op mijn T.V. niet ze!”
2KL.1 : “Hij heeft me pijn
gedaan”
Duayne: ”maar neen juf, het
was mijn brooddoos”.
--------------------------------------------

Nawoordje
De vakantie staat weer voor de deur!
Het was een emotioneel jaar, dit met het afscheid van juf Triens zoontje Emiel
en juf Anne-Marie. Gelukkig konden we dit samen met ons team verwerken.
We hebben daarnaast een heel druk muzo-jaar achter de rug. Met enige trots
kunnen we u meedelen dat we met grote onderscheiding zijn geslaagd bij de
doorlichting hiervoor. Een gemeende dank je wel aan ons voltallige team voor
de geleverde inspanningen! Ook willen we u als ouder bedanken voor het
vertrouwen in onze school. De samenwerking met ouders en alle schoolbetrokkenen leverde weer heel wat fraaie momenten en realisaties op.
Volgend jaar zetten we in op ons “stem-onderwijs”, waarbij techniek en het
probleemoplossend denken in de kijker zullen staan. Maar eerst volop
genieten van een deugddoende zomervakantie. Tot 1 september!
Directeuren Véronique en Sara.

1 JULI tem. 31 AUGUSTUS….

Elias (1B) en Feriël (2B) samen
op de foto met K3

NOTEER ALVAST:

INFOAVOND
(voor ouders en alle kinderen)
DINSDAG 30 AUGUSTUS
tussen 18u. en 20u.
OPGELET: voor nieuwe peuters
STIPT om 18u!

VAKANTIE!

