
 



 

Agenda 

02.06.2021:  MOEV! Minitennis in de Mixx             2de en 3de graad 

07.06.2021:   MOEV! Alles met de bal in de Mixx           2de graad  

10.06.2021:  Schoolreis: Ollemanshoekje                       kleuters 

Meer informatie volgt via de kleuterweetjes. 

15.06.2021:  Schoolraad om 20 uur  

Agendapunten kunnen doorgegeven worden aan onze voorzitter Jan Schepers. 

18.06.2021:  Schoolreis              3de graad 

Meer informatie volgt via de klasagenda. 

 

21.06.2021:  Medisch schooltoezicht door CLB (op school) voor: 

 alle kleuters van geboortejaar 2017 

 het eerste leerjaar 

 selectieven 

 

23.06.2021:  Laatste zwembeurt voor eerste graad 

 

24.06.2021:  Schoolreis: Pennenzakkenrock           3de graad  

 

25.06.2021:  Schoolreis: Planckendael         1ste en 2de  graad 

Meer informatie volgt via een briefje. 

 

28.06.2021:  Eucharistieviering om 9 uur 

 

28.06.2021:  Afscheidsreceptie 6de leerjaar om 19.30 uur 

Indien deze activiteit kan doorgaan, krijgen de ouders en kinderen van het 6de leerjaar 

hiervoor nog een uitnodiging.  
 

29.06.2021:  Laatste schooldag  

Voor de kinderen is dit de laatste schooldag van het schooljaar. 

 

30.06.2021:  GEEN SCHOOL voor onze kinderen  

Er is vandaag mogelijkheid tot oudercontact, op uitnodiging van de leerkracht  
of op vraag van de ouders. Dit oudercontact moet nog steeds digitaal doorgaan. 



 

Informatie 
Update corona-maatregelen 

Sommige roodgekleurde geplande activiteiten en uitstappen in bovenstaand overzicht zijn al 

met zekerheid geannuleerd. Of de andere activiteiten kunnen doorgaan, is nog niet zeker 

en hangt af van de toestand op dat moment. 

Andere info i.v.m. aangepaste coronamaatregelen krijgt u steeds via mail of kan u nog 

raadplegen op de homepagina van onze website. 

 

Drive-in 

Ondanks de coronamaatregelen hebben we dankzij onze drive-in 

toch kunnen genieten van een heerlijke barbecue met een drankje 

en dessertje. Wij willen graag iedereen bedanken die onze school 

via deze manier gesteund heeft! 

 

Enquête voor ouders 

Ondertussen zijn alle enquêtes ingevuld en zijn we bezig met de verwerking ervan. 

We kunnen al meegeven dat er in totaal 31 enquêtes zijn ingezonden. 

We bedanken alle ouders voor hun feedback. In de loop van de maand juni krijgt u via een 

aparte mail nog een overzicht van de resultaten. 

 

Eerste Communie en Vormsel 

We zetten alles nog eens even op een rijtje: 

 

Uitgestelde vieringen van 2021: 

*Eerste Communie: zaterdag 18 september om 09.00 u. 

*Vormsel: zaterdag 2 oktober om 11.00 u. 

 

Vieringen 2022: 

*Eerste Communie: donderdag 26 mei om 09.30 u. 

*Vormsel: zondag 24 april om 09.00 u. 

 

Laatste schooldag: 

Op woensdag 30 juni worden de kinderen niet meer op school verwacht. Die dag is er 

tijdens de voormiddag nog wel mogelijkheid tot oudercontact. Dat gebeurt op uitnodiging 

van de leerkracht of op vraag van de ouders. Gelieve dus zelf contact op te nemen met de 

leerkracht indien u hem of haar nog wenst te spreken. De oudercontacten zullen ook nu 

digitaal verlopen. 

 



 

 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
- Foto’s genomen door de schoolfotograaf 

 


