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Wist je dat :
We ook voor het
1ste en 2de leerjaar digitale borden aanschaffen.

Beste ouders,
We stevenen nu met rasse schreden naar het
einde van dit schooljaar! Toch gaat het nog
een drukke maand worden : schoolfeest,
toetsen, diploma’s, enz. Toch blikken we al
een eindje vooruit. De planning van de
schoolorganisatie en vakantiekalender voor
het volgend schooljaar is zo goed als rond.
Dus, aan het eind van zo’n schooljaar rest
mij alleen nog iedereen, die bijgedragen heeft
om er een goed schooljaar van te maken, oprecht te bedanken: leerlingen, leerkrachten,
echtgenoten van leerkrachten, secretaresses,
onderhoudspersoneel, schoolbestuur, ouders,
grootouders, ouderraad, leesmoekes, eetzaalmoekes, zwemmoekes, gemachtigde opzichters, vrienden en kennissen….

In de lager afdeling verliezen we dit
schooljaar een 12 tal uren. De verdeling
is als volgt :
1A : Juf Marina
1B : Juf Wendy
2A : Juf Iris
3A : Juf Liliane
4A : Juf Anja
4B : Juf Lut ( hoofdvakken )
5A : Juf Miranda
5B : Juf Lut ( hoofdvakken )
6A : Meester Raf

Bedankt voor de steun die jullie allemaal voor Leerkracht BO : Meester Sven 14u
onze school betekenen.
Zorgcoördinator : Juf Anne-Marie 12u
Klasverdeling kleuters:

Door de nieuwe regeling, gelijkschakeling
kleuteronderwijs en lager onderwijs, beschikken we volgend schooljaar over 5 voltijdse
Dat in de kleuterleerkrachten, 8uren bewegingsopvoeding en 8
klassen de Ipad
SES –uren (Socio Economische Status, de
wordt getest. We
vroegere GOK-uren, Gelijke Onderwijs Kanzijn dan ook op
sen). Juf Lieve vangt de nieuwelingen op dus
zoek naar oude
routers vb ( dlink de 2,5 jarigen, juf Reni neemt de 3 jarigen, de
wireless van
4 jarigen worden opgevangen door juf Marbelgacom of van
leen en de 5-jarigen door juf Nele. De vertelenet) zodat
dere verdeling van de uren is nog afhankelijk
we draadloos in- van de inschrijvingen tijdens de vakantie, deternet kunnen
ze zijn voor rekening van juf Nancy. Juf Elinstalleren.
ke Bakkers wordt de SES-leerkracht, de juiste invulling van dit ambt wordt nog besproDat meester Raf en ken. Meester Sven neemt de uren bewegingsmeester Sven bei- opvoeding, bij de kleuters en in het lager
den een kindje
voor zijn rekening. Juf Ilse is de kinderverkrijgen tijdens de
zorgster.
vakantie.

Klasverdeling lagere afdeling:

SES-lkr : Ann Corstjens 6u
De kinderen van 2B gaan naar 3A en die
van 3A naar 4B, 4A naar 5 B , zoals
steeds in het verleden is gebeurd.
Het is niet gemakkelijk om iedereen tevreden te stellen met de verdeling van
uren en klassen, toch is dit steeds in samenspraak met al de leerkrachten en
schoolbestuur van onze school.
Denk eraan kinderen hebben vrijdag
namiddag 29 juni vrijaf !!!!
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: “ Sterrenschool”

Beste ouders,
Op zondag17 juni 2012 houden we ons jaarlijks schoolfeest. Alle kinderen gaan dan uitdagingen aan,
met jullie mama’s of papa’s of ….. Het thema van dit jaar is dan ook “De Wissel een sterrenschool?” De leerlingen trachten zoveel mogelijk sterren te verzamelen. Wanneer ze voldoende sterren halen, krijgen ze een verrassing. Onze deuren gaan open om
13.15u . Het optreden, afwisselend lager en kleuters start om 14.00u.
Voor, tussen en na de optredens is onze Vlaamse
Kermis open. Tijdens de pauze is er een optreden
van “danssportgroep Dynamic”. Een frietkraam
is voorzien, waar u lekkere frietjes en of een
snack kan kopen. Ook is ‘t Rorenijsje aanwezig
met lekker ijs. Net zoals de voorgaande jaren
krijgen we van Kim Van Aken ( Q8-station ) weer gratis de beschikking over verschillende tentjes en het springkasteel, waarvoor van harte dank. Brouwerij St-Jozef zorgt voor de lekkere drank.
Als de weergoden ons gunstig zijn hopen we, samen met ons schoolbestuur , er een prachtige dag van te
maken.

Volgorde van optreden :
5de leerjaar : De grootste kauwgumbel

Juf Marleen : Sneeuwballengevecht

Juf Lieve , juf Barbara : Huisjes bouwen ( Juf Lie-

3de leerjaar A : Knikkerrace

ve zoekt nog schoenendozen. Deze week mogen ze meegebracht worden en afgegeven worden in de klas van juf Lieve.)

3de leerjaar B : Mummies

1ste leerjaar : Oma’s aan de top

4de leerjaar B : Flessen vullen

Juf Reni :Bloementapijt

Juf Nancy, juf Elke, juf Nele : Knoop je rot !

2de leerjaar A : Zoekwerk

6de leerjaar : Wie is het handigst?

4de leerjaar A : Potlood in de fles

Wie heeft de meeste lucht?

2de leerjaar B : Levende stoel

Maandactiviteiten
12/06 : Inleveren boeken bibliotheek
13/06 : Mini tennis 3de + 4de leerjaar
17/06: Schoolfeest

29/06 : Mogelijkheid tot een oudercontact van
13.10u tot 14.30u. Kinderen hebben
namiddag vrij

21/06 : Zwemmen

01/06 : Begin van de zomervakantie

22/06 : Project Augustinus met de 4-jarigen

Het ittertuintje is vrijdagnamiddag 29
juni 2012 open , (bij voldoende inschrijvingen ) dus tijdig reserveren voor vrijdagnamiddag !!!

27/06 : Eucharistieviering 11.00u
28/06 : IJsjes traktatie door de ouderraad
Receptie 6de leerjaar 19.30u

Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2012-2013
1 Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Maandag 3 september 2012
2 Vrije dagen van het eerste trimester
Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2012 tot en met zondag 4 november 2012
Zondag 11 november 2012: Wapenstilstand
3 Kerstvakantie
Van maandag 24 december 2012 tot en met zondag 6 januari 2013
4 Vrije dagen van het tweede trimester
Krokusvakantie
Van maandag 11 februari 2013 tot en met zondag 17 februari 2013
5 Paasvakantie
Van maandag 1 april 2013 tot en met zondag 14 april 2013
6 Vrije dagen van het derde trimester
Woensdag 1 mei 2013
Donderdag 9 mei 2013 (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 10 mei 2013 (Brugdag)
Maandag 20 mei 2013 (Pinkstermaandag)
7 De zomervakantie begint op 1 juli 2013
8 Pedagogische studiedagen telkens een woensdag
17 oktober 2012
6 maart 2013
29 mei 2013
9 Lokale vrije dagen
Donderdag 6 december 2012
Maandag 6 mei 2013

Belangrijk !!!!!!!!!
10 Oudercontacten : woensdag 5 september 2012 :voor de kleuters
dinsdag 11 september 2012 voor 1ste,2de en 3de leerjaar
donderdag 13 september voor 4de , 5de en 6de leerjaar

