
Beste ouders, 

 Het einde van dit schooljaar is alweer in zicht. 

Toch blikken we al een eindje vooruit. De 

planning van de schoolorganisatie en vakantie-

kalender voor het volgend schooljaar is zo 

goed als rond. Dus, aan  het eind van zo’n 

schooljaar rest mij alleen nog iedereen, die bij-

gedragen heeft om er een goed schooljaar van 

te maken, oprecht te bedanken: leerlingen, 

leerkrachten, echtgenoten van leerkrachten, 

secretaresses, onderhoudspersoneel, schoolbe-

stuur, ouders, grootouders, ouderraad, lees-

moekes, eetzaalmoekes,  zwemmoekes, ge-

machtigde opzichters, vrienden en kennis-

sen…. Bedankt voor de steun die jullie alle-

maal voor onze school betekenen. 

Klasverdeling kleuters: 

We beschikken voor volgend schooljaar over 5 

voltijdse leerkrachten,  Juf Lieve vangt de 

nieuwelingen op en de instappers ( 2,5 –3 jari-

gen), juf Reni  en juf Marleen nemen respectie-

velijk de 3 jarigen en de 4 jarigen  en Juf Nan-

cy ( huidige 4ka) en juf Nele ( huidige 

4kb). Er blijven dan nog een 18/24 ( juf 

Elke )over om hulp te bieden aan de klas 

van juf Lieve en juf Reni. Meester Sven 

neemt de uren bewegingsopvoeding, bij  

de kleuters en in het lager voor  zijn reke-

ning. Juf Arlette  is de kinderverzorgster 

samen met juf Bea die ons toegewezen is 

voor 1 uurtje vanuit de scholengemeenschap. 

Klasverdeling lagere afdeling: 

In de lagere afdeling is de verdeling als volgt : 

1A : Juf Marina ( 18 kdn) 

1B : Juf Wendy ( 19 kdn ) 

2A : Juf Iris ( 26 kdn ) 

3A : Juf Liliane ( 28 kdn ) 
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In dit nummer: 

4A : Juf Anja ( 24 kdn ) 

5A : Juf Miranda ( 27 kdn ) 

6A : Meester Raf ( 19 kdn ) 

Zorgcoördinator : Juf Anne-Marie  

De huidige klas van juf  Elke gaat naar juf 

Marina en de huidige klas van juf Nele gaat 

naar juf Wendy. 

Er blijft dan nog 1 voltijdse job over ( juf 

Lut ) en 19/24 ( juf Nathalie ?.... afhankelijk 

van onze scholengemeenschap). We gaan 

proberen zoveel mogelijk hulp te bieden aan  

de grote klassen. 

Het is niet gemakkelijk om iedereen tevreden 

te stellen met de verdeling van uren en klas-

sen, toch is dit  steeds in samenspraak met al 

de leerkrachten en  schoolbestuur van onze 

school. 

Denk eraan kinderen hebben  donderdag 

namiddag 30 juni vrijaf !!!! 

 

NIEUW! MIDDAG PAUZE NIEUW! 

Vanuit de scholengemeenschap de Kubus is 

er beslist om in iedere school een vergoeding 

te vragen wanneer kinderen gebruik maken 

van de middagpauze en niet in de mogelijk-

heid zijn om naar huis te gaan. Vanaf 1 sep-

tember 2016 betaalt u hier een bijdrage voor 

van € 0.25 per keer of u kan kiezen voor een 

jaarlijkse bijdrage van €25. U ontvangt hier-

voor in 2016 een attest voor de belastingen. 

In september ontvangt u bij de nieuwsbrief 

een invulformulier. 

VAKANTIEKALENDER 

De vakantiekalender en de juiste indeling 

van de klassen ( na de verdeling via de 

scholengemeenschap), bekomt u in de 

laatste week. 
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Oudercontact einde schooljaar 
Beste ouders, 

De leerlingen van het Lager Onderwijs krijgen hun rapport op woensdag 29 juni 2016. 

Op donderdag 30 juni 2016 sluiten we de deuren om 12u00.  De ouders die het wensen,  

kunnen donderdagnamiddag 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 

               donderdag 1 september 2016 

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

een kruisje ) 

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

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

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

           leerkracht bewegingsopvoeding.( meester Sven ) 

Ouderraad 

Graag willen we onze ouderraad van harte 

bedanken voor de fijne samenwerking dit 

schooljaar. We danken hen voor de sponso-

ring van onze jaarlijks wederkerende pro-

jecten zoals : de start van het schooljaar, we-

reld dierendag, week van de smaak, hulp aan 

de paashaas, het ijsje op het einde van het 

schooljaar maar ook voor de nieuwe materia-

len op onze speelplaats ( skippyballen en stel-

ten), het extra centje voor onze leerlingen op 

zee-klasse ( €15 per leerling en leerkracht. ) We willen hen ook danken speciaal voor de hulp 

tijdens het schooljaar, op ons kerstfeestje en tijdens ons schoolfeest. We zien al uit naar de fij-

ne samenwerking volgend schooljaar. 



Schoolreis  

" 
 

Jaarlijkse schoolreis van onze kleuters op maandag  27 juni 2016 

 
De kleuters gaan naar de binnenspeeltuin 
“Speelvillage” te Maasmechelen. Wij kunnen deze 

schoolreis aanbieden tegen de prijs van € 13 per 
kleuter. Dit wordt van de schoolrekening afgehou-
den. 

 
De kleuters vertrekken omstreeks 9.00u ( aanwezig 
zijn om 8.45u, normale tijd) en zullen tegen 15.30u 
terug zijn. De kleuters moeten helemaal niets mee-
nemen, 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 23 juni 2016. 
 

De leerlingen van het lager onderwijs ( 1ste 
tot het 4de leerjaar )brengen een bezoek aan 
Bokrijk. Ze krijgen daar een aangepast pro-
gramma aangeboden. Ze gaan met de bus. Dit 

alles kost € 15 per leerling en gaat van de 
schoolrekening af. 

Ze moeten om 8.45u aanwezig zijn en vertrek-
ken stipt  om 9.00u. De kinderen worden te-
rug aan school verwacht tussen 17.00u en 
17.30u. De leerlingen 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. 

 

 



Programma van ons schoolfeest. 

* Deuren open : 13u 00 

* Start Vlaamse Kermis : 13u 30 

* Optreden Pax Band op de speelplaats : 14u 00 

 * Start optreden kinderen om 14u 00 ( ieder spel 

duurt ongeveer 15 minuten )  De klassen worden af-

geroepen wanneer ze zich moeten begeven naar het 

park? Verzamelen op de START –plaats in het park. 

( de spellen gaan door in het park, dus aangepaste 

kledij is wel nodig ) 

    We starten , in volgorde, met het  2de leerjaar ,                   

               ok( juf Lieve ) - 4de leerjaar ( A+B) - 3de kleuterklas ( juf Nele , juf Elke ),        

               1ste leerjaar ( A+B), 1k ( juf Reni), 6de leerjaar, - 2k ( juf Marleen en juf Nancy ) , 

                5de leerjaar en ten slotte het 3de leerjaar. 

             De klassen worden afgeroepen wanneer ze zich moeten begeven naar het park?         

 Optreden gezinsbond : 16.30u 

Schoolfeest 

Parkeren en fietsenstalling 
            

          Parkeren, 

De ouders kunnen parkeren op de parking aan de fri-

tuur. Mag ik vragen de doorgang niet te belemmeren 

zodat de “ kiss and ride” zone ook gebruikt kan wor-

den. Bij mooi weer mogen de auto’s ook op het gras-

veld geparkeerd worden. Mag ik met aandrang vra-

gen, voor u eigen veiligheid en dat van onze kin-

deren niet te parkeren in de zone links van het 

tankstation  ( ook niet voor enkele minuutjes ) zoals aangegeven op de foto. Er dient een doorgang 

te zijn ook voor zware voertuigen.  

                                                             Fietsenstalling. 

We zijn heel blij , met de hulp van de stad Bree, dat onze fietsenstalling 

in gebruik is genomen. De kinderen kunnen nu allemaal schuilen onder 

het afdak bij regenweer maar ook hebben ze schaduw bij zeer mooi 

weer. We kunnen de fietsenstalling niet overdekken maar we trachten al 

het mogelijke te doen om de fietsen zo goed mogelijk te beschermen.  

Mag ik ook vragen om niet tussen de geparkeerde auto’s  te fietsen , en-

kele auto’s hebben al krassen doordat de fietsers te kort langs de auto’s 

fietsten. Er is ook een beter overzicht als iedereen richting zebrapad  

fietst of wandelt en dan links, rechtdoor of naar rechts gaat. 

                                                               Grote poort speelplaats 

De grote poort op de speelplaats wordt bij het 2de belsignaal gesloten. Kinderen die te laat zijn , kunnen 

dan aanbellen en langs de voordeur binnen komen. 


