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‘Smart’- toestellen
Smart-toestellen (zoals smartphone, smartwatch…) zijn niet toegelaten in de school. Zo staat het in het
schoolreglement.
De laatste dagen brengen enkele kinderen hun smartwatch mee en maken er foto’s of filmpjes mee.
Omwille van de GDPR, is het ten strengste verboden. We weten immers niet wat er met deze foto’s
gebeurt. Ouders die wensen dat hun kind een GSM meebrengen naar de school om in geval van nood
hulp te kunnen roepen, vragen daarvoor een toestemming aan de directeur. Tijdens de schooluren
mag die GSM in geen enkel geval gebruikt worden: dit wil zeggen niet te horen of te zien zijn.
Kleuterschool
* Vosjesklas: Volgende week maandag starten er 2 nieuwe vriendjes in onze klas. Maandag, dinsdag en
woensdag mogen ze vanaf 8.25 uur naar ons klasje komen. Donderdag en vrijdag mogen ze gewoon
naar de kleuterspeelplaats gebracht worden waar ikzelf aanwezig zal zijn vanaf 8.25 uur.
* Vosjes- & Eendjesklas: We werkten deze week nog wat verder rond het thema ‘Boerderij’ in onze
klassen. We vierden in de Eendjesklas de verjaardagen van Emile, Mila en Pippa. Woensdag sloten we
de week af met een supertoffe sportdag! Onze turnjuf, Juf Tinne, had voor ons héél wat leuke
activiteiten voorzien: dansen met linten, ons evenwicht bewaren als echte acrobaten, met stokpaardjes
een parcours afleggen, de circustent vanonder het stof halen…
Volgende week gaan we van start met het thema ‘Verkeer en vervoer’. We zullen volgende week ook
de jarigen van de maand mei vieren in de klas met een lekker hapje dat we zelf zullen maken.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: We hebben supergoed voor de boerderijdieren gezorgd! De boer en de
boerin waren heel tevreden en kwamen hun dieren terug ophalen. We genoten van de Tiktak op
dinsdag en op woensdag stond alles in het teken van buiten bewegen. We mochten met stokpaardjes
rijden, de parachute laten vliegen, een evenwichtsparcours afleggen… De sportdag was meer dan
geslaagd! Met de grote vakantie in het vooruitzicht, starten we volgende week met het thema ‘Onder
water’.
* Muizen- & Berenklas: Wat hebben we een leuke week gehad: we haalden ons loopfietsdiploma, we
aten lekkere frieten, we mochten springen op het springkasteel en als hoogtepunt sloten we deze week
af met een echte sportdag! Het was superleuk! Volgende week gaan we kijken wat er diep onder de
golven van de zee gebeurt: wie woont daar? Wat gebeurt er daar? Het wordt weer spannend!
* Kikker- & Varkentjesklas: Op vrijdag 3 juni kunnen onze kleuters het bronzen voetgangersbrevet
behalen. In de klas en tijdens de uitstappen hebben we hier al goed op geoefend, dus dat gaat ons wel
lukken.
Juni, de laatste maand van het schooljaar... Voor de derde kleuterklas is dit extra speciaal, de
kleuterperiode wordt definitief afgesloten. Dat is een reden om een feestje te bouwen. De uitnodiging
hiervoor werd meegegeven, hopelijk heb je deze niet gemist.
Tijdens dat afscheidsfeest gaan we optreden, waarna onze kleuters samen met de ouders een kijkje
mogen gaan nemen in de klassen van het eerste leerjaar, om dan af te sluiten met een kleine receptie.
Zo'n optreden vraagt natuurlijk ook voorbereidingen en daarmee starten we volgende week, samen
met onze kleuters. Benieuwd? Zet 15 juni dan maar met stip in je agenda!
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Agenda
* 26 – 27 mei 2022: Vrije dagen - Hemelvaartsdag – brugdag
* 30 mei 2022: Instapdag
* 31 mei 2022: Zwemmen 3de lj.
* 1 juni 2022: Vergadering ouderraad 20 uur
* 6 juni 2022: Vrije dag – Pinkstermaandag
* 7 juni 2022: Schoolreis KS // Zwemmen 3de lj.
* 8 juni 2022: Dankdag helpende handen
* 14 juni 2022: Zwemmen 3de lj.
* 15 juni 2022: Afscheidsfeest 3de KS
* 20 juni 2022: Schoolreis 1ste, 2de, 3de & 4de lj.
* 21 juni 2022: Zwemmen 3de lj.
* 23 juni 2022: Geen avondstudie – PV
* 24 juni 2022: Schoolreis 5de & 6de lj.
* 27 juni 2022: Sportdag LS
* 28 juni 2022: Zwemmen 3de lj.
* 29 juni 2022: Afscheidsreceptie 6de lj.
* 30 juni 2022: Laatste schooldag – einde om 11.40 uur – opvang tot 12.30 uur // Rapport 4 LS

