
 

Beste ouders, 

 Het einde van dit schooljaar is alweer in 

zicht. Toch blikken we al een eindje vooruit. 

De planning van de schoolorganisatie en va-

kantiekalender 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: leerlin-

gen, leerkrachten, echtgenoten van leerkrach-

ten, secretaresses, onderhoudspersoneel, 

schoolbestuur, ouders, grootouders, ouder-

raad, leesmoekes, eetzaalmoekes,  zwemmoe-

kes, gemachtigde opzichters, vrienden en 

kennissen…. Ook wil ik het Brouwershof 

bedanken voor de schenking van €500. De 

gehele opbrengst van de armbandjes voor de 

kermis wordt besteed aan materialen voor op 

de speelplaats. 

Bedankt voor de steun die jullie allemaal voor 

onze school betekenen. 

Klasverdeling kleuters: 

We beschikken voor volgend schooljaar over 

6 voltijdse leerkrachten,  Juf Lieve vangt de 

nieuwelingen op en de instappers ( 2,5 –3 

jarigen), juf Reni neemt de 3 jarigen, de 4 jari-

gen worden alfabetisch om en om gesplitst 

en opgevangen door juf Marleen  en Juf Nan-

cy. De 5-jarigen worden ook gesplitst en op-

gevangen door juf Sarah en juf Nele. Omdat 

hier een onjuiste verdeling is 

ontstaan door verhuizingen 

enz…. worden de kinderen 

alfabetisch om en om ver-

deeld. De klassenraad heeft 

het recht om af te wijken van 

deze procedure indien het 

hier gaat om  pedagogische 

redenen.  
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In dit nummer: 

Wist je dat : 

Kim Vanaken gezorgd 
heeft voor de mooie 
partytentjes en spring-

kasteel op ons school-

feest, een hartelijke 
dank. 

Juf Sarah Housen ons 
toegewezen wordt van-
uit de scholengemeen-
schap. We haar heel 

welkom heten op onze 
school. 

Juf Elke en meester 
Bart ons gaan verlaten, 
we hen heel hartelijk 
willen danken voor hun 

enthousiaste inzet. 

De schoolfotograaf zich 
vergist heeft en bij de 
klasfoto extra kleine 
foto’s heeft afgedrukt. 
Dit was niet gevraagd 
en zo wordt de klasfoto 
aangerekend aan €2,30 

in plaats van €4. Dit 

wordt rechtgezet via de 
schoolrekening. 

 

 De raad heeft de eindbeslissing. Meester 

Sven neemt de uren bewegingsopvoe-

ding, bij  de kleuters en in het lager voor  

zijn rekening. Juf Arlette  is de kinderver-

zorgster. 

 

Klasverdeling lagere afdeling: 

In de lager afdeling is de verdeling als 

volgt : 

1A : Juf Marina  

1B : Juf Wendy 

2A : Juf Iris 

2B : Juf Nathalie 

3A : Juf Liliane 

4A : Juf Anja  

4B : Juf Lut 

5A : Juf Miranda 

6A : Meester Raf  

Zorgcoördinator : Juf Anne-Marie  

De verdeling van 1A en 1B gebeurt alfa-

betisch om en om. De kinderen van 1A 

gaan naar 2B, die van 1B naar 2A, van 3A 

naar 4 B , 3B naar 4A .  

Het is niet gemakkelijk om iedereen te-

vreden te stellen met de verdeling van 

uren en klassen, toch is dit  steeds in sa-

menspraak met al de leerkrachten en  

schoolbestuur van 

onze school. 

Denk eraan kinde-

ren hebben  dins-

dag namiddag 30 

juni vrijaf !!!! 
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Beste ouders, 

 

 

De leerlingen van het Lager Onderwijs krijgen hun rapport op maandag 29 juni 2015. 

Op dinsdag 30 juni 2015 sluiten we de deuren om 12u00.  De ouders die het wensen,  

kunnen dinsdagnamiddag tussen 13u10 en 14u30 contact opnemen met de leerkrachten  

om het rapport te bespreken. Nadien hebben de leerkrachten nog een eindvergadering. 

In naam van de leerkrachten en mijzelf wens ik u en uw kinderen een fijne en deugddoende va-

kantie toe.  

 

De kinderen worden terug op school verwacht op 

               dinsdag 1 september 2015. 

 

 

Vriendelijke groeten 

Peter Vangeloven 

Directeur 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

  

De ouders van ............................................. wensen contact te nemen met :   ( aanduiden 

met een kruisje ) 

- O :    Dinsdag  30 juni   komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om    .....uur bij de 

           klasleraar en / of om ………………bij de zorgcoördinator. 

- O :    Dinsdag  30 juni   komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om    .....uur bij de 



Schoolreis  

" 
 

Jaarlijkse schoolreis van onze kleuters op maandag  22 juni 
2015 
 
De kleuters gaan naar de binnenspeeltuin “Alles Kids” te Kessenich-Kinrooi. Wij kun-

nen deze schoolreis aanbieden tegen de prijs van € 9,5 per kleuter. Dit wordt van de 
schoolrekening afgehouden. 

 
De kleuters vertrekken omstreeks 9.00u ( aanwezig zijn om 
8.45u, normale tijd) en zullen tegen 15.30u terug zijn. De kleu-
ters moeten helemaal niets meenemen, drank en eten is in de 
prijs inbegrepen. ( wel kousen aan doen, deze zijn verplicht ) 

 
We hopen dat het voor de kinderen een aangename dag wordt. 

 
 

 

Voor het lager onderwijs is dat op donderdag g 25 juni 2015. 
 

De leerlingen van het lager onderwijs brengen een bezoek aan het pretpark Toverland , 

Sevenum ( Nederland). Ze gaan met de bus. Dit alles kost € 21 per leerling en gaat van 
de schoolrekening af. 

Ze moeten om 8.30u aanwezig zijn en vertrekken stipt  om 8.45u. De kinderen worden 
terug aan school verwacht tussen 17.00u en 17.30u. Denk er wel aan , we gaan naar het 
buitenland en dan is de ID-kaart voor kinderen verplicht. ( zoals eerder al vermeld in de 
nieuwsbrief  van april) De leer-
lingen nemen een picknick 

mee.( zakgeld max. €7.5) We 
vragen om niet teveel snoep 
mee te geven. 

 

We hopen dat het voor alle  
kinderen een aangename dag 
wordt. 

 

Met vriendelijk groeten 



 

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

 dinsdag 1 september 2015 

2. Vrije dagen van het eerste trimester 

 pedagogische studiedag : woensdag 30 september 2015 

           herfstvakantie: van maandag 2 november tot en met zondag 8 november 2015  

           wapenstilstand:  woensdag 11 november 2015 

3. Kerstvakantie 

 van maandag 21 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 

4. Vrije dagen van het tweede trimester         

 krokusvakantie van maandag 8 februari 2016 tot en met zondag 14 februari  2016     

           pedagogische studiedag ;  maandag 18 januari 2016  

5. Paasvakantie 

 van maandag  28 maart 2016 tot en met zondag 10 april 2016 

 

6. Vrije dagen van het derde trimester 

 maandag 2 mei 2016 (lokale vrije dag)  

 donderdag 5 mei 2016 (O.-H.-Hemelvaart) 

 vrijdag 6 mei 2016 (brugdag) 

 maandag 16 mei 2016  (Pinkstermaandag) 

 Vrijdag 10 juni 2016 ( lokale vrije dag ) 

 

7. Pedagogische studiedagen voor de leerkrachten (vrije dagen voor de leerlingen) 

 Woensdag 30 september 2015, maandag 18 januari 2016 

8. De zomervakantie begint voor de kinderen op donderdag 30 juni 2016 om 12.00u 

9. Enkele datums om te onthouden :                                 

             week van de smaak: 12/11 /2015 tot 22/11 /2015         kienavond: 26 februari  2016      

              pizza dag : 20/11/2015        

10. Oudercontacten begin september !!!!!!!!!!!!!!!!  

                  ( uren per klas volgen nog in de nieuwsbrief van september) 

 

       kleuters : woensdag 2 september 2015 

       1ste, 2de en 3de leerjaar : donderdag 3 september 2015 

       4de, 5de, 6de leerjaar : donderdag 10 september 2015 

  

Kalender van de vakantiedagen voor het schooljaar 2015-2016 


