Beste kinderen, beste ouders,

De laatste 2 maanden van het schooljaar zijn weer ingegaan … Het
schooljaar vliegt voorbij!
De derde trimester is steeds een drukke periode; zowel in de klas als buiten
de klas. Van een sportdag tot een cultuuruitstap of zelfs nog een
(meerdaagse) schoolreis.
De laatste periode brengt steeds wat spanning mee voor sommige
kinderen want de eindtoetsen en evaluaties komen er aan.
Toch wil ik er zeker op drukken dat dit eigenlijk niet hoeft! Kinderen
presteren wat ze kunnen en gaan niet bewust slechte of minder goede
resultaten afleveren (neerzetten).
Als afsluiter hebben we nog ons jaarlijks schoolfeest in petto en wuiven we
de zesdeklassers de gemeenteschool uit.
Het team heeft er alles aan gedaan om deze jongens/meisjes een leuke/
leerrijke lagere schoolbaan te bezorgen en hopelijk kan dit de basis zijn om
verdere uitdagingen aan te gaan.
Na de paasvakantie zijn er weer nieuwe gezichtjes op school, zij hebben
daarentegen nog een lange weg af te leggen.
Welkom aan NANGSEL, TOON, ALEXANDER, SEPPE, LEWIS, LYKIE & ANNA.

Kathleen Roose

zeker lezen
feest vrijzinnige
jeugd/lentefeest,
vormsel & eerste
communie
De kinderen die niet confessionele zedenleer
volgen, vieren op zondag 12 mei hun lentefeest.
Eerste Communie afd. A&B op zaterdag 1 juni en
zondag 2 juni 2019
Vormsel afdeling B: zaterdag 8 juni 2019
Vormsel afdeling A: zondag 9 juni 2019
Alvast aan allen proficiat!

sportdag
Op vrijdag 17 mei houden we onze
jaarlijkse zomersportdag.

opvang
zomervakantie
❖ De Paddenstoel - St.-Arnoldus-laan. 
050 39 03 05 (tussen 8:00 & 12:00).
❖ Kakelbont - Oude Kerkstraat 23A  050
38 88 84 (tussen 07:00 tot 19:00).
Bij de Paddenstoel & Kakelbont is
inschrijven noodzakelijk!
❖ Kwibus - de speelpleinwerking wordt
georganiseerd door de jeugddienst
van Stad Brugge, in afdeling SintMichielslaan van maandag 1 juli tot en
met dinsdag 27 augustus 2019.

oudercontact
kleuter
Afdeling A & B
Dinsdag 4 juni & donderdag 6 juni
2019

oudercontact
rapporten
lager
Het oudercontact gaat door op
donderdag 27 juni. De klassen met
een groot aantal leerlingen zullen
ook

op

dinsdagavond

oudercontact

houden.

25

juni

Voor

de

klassen die op schoolreis zijn, gaan
de oudercontacten ook op dinsdag
18 juni en donderdag 20 juni door.
Een uitnodiging volgt.

proefwerkenmaand
Gedurende de proefwerkenperiode is het
van belang dat de kinderen de nodige
steun krijgen. Nadere informatie vindt u in
de agenda van de leerlingen of op een
speciaal

proefwerkenrooster.

De

6de

leerjaren nemen deel aan een examen
uitgeschreven

door

OVSG.

opvang tijdens het oudercontact
Mogen wij vragen om de kinderen die normaal niet in de opvang blijven, ook niet
naar de opvang te sturen tijdens het oudergesprek met de leerkracht.
De dames van de opvang hebben op deze wijze geen overzicht meer op de
kinderen die er normaal zijn.

We s l ui ten het s cho ol jaar af op 2 8 juni om 15:45 !

afscheid 6de
leerjaar
Op woensdag 26 juni om 19:00 nemen we
afscheid van de 6de leerjaren van beide
afdelingen.
Plaats:

feestzaal

afdeling

Rijselstraat.

Leerlingen van het 6de leerjaar en hun
ouders worden hartelijk uitgenodigd.

en dan dit nog
Het weer laat het toe om kleutertjes
buiten te laten spelen.

Als school

doen we er alles aan om de kinderen
te beschermen tegen de zon, maar
ook op u, ouders rekenen we. Dit kan
u doen door zonnecrème, een petje
of zonnehoedje (naamtekenen) te
voorzien. Ook voor de kinderen van
het lager, vragen wij om hen van een
laagje zonnecrème te voorzien en
indien nodig, extra zonnecrème in de
boekentas mee te geven.

aandacht !


Nogmaals met AANDRANG willen wij er op wijzen dat de school start om 8:30 en
13:45. Kinderen (ook kleuters!) dienen op tijd aanwezig te zijn!!



Het is belangrijk dat ’s morgens door de kinderen juist wordt doorgegeven als ze
in de studie moeten blijven. Dit is voor ons de manier om controle en de
veiligheid te verzekeren.

donderdag 27 juni
Na diverse activiteiten in de voormiddag
komen we samen met de hele school (A & B)
in afdeling B rond de barbecue.

Allen

(kleuter/lager) blijven dus ’s middags op
school eten.

fiscale
attesten
Het fiscaal attest voor de naschoolse

een kijkje
binnen de
school

opvang wordt in de loop van de
maand mei in de boekentas met de

Misschien kent u wel ouders in uw buurt

leerlingen

die geïnteresseerd zijn in onze school !

meegegeven.

Wij rekenen dan ook op uw
medewerking om nieuwe leerlingen aan
te brengen. Een persoonlijke afspraak is
steeds mogelijk. Alvast bedankt!

alvast noteren
… infoavond
Op donderdag 29 augustus van 17:00
tot 19:00 kunnen ouders & kinderen
kennismaken met de nieuwe
klas/meester/juf.

Fancy 2019
Op zaterdag 22 juni nodigen wij alle ouders, vrienden, … uit op onze jaarlijkse
schoolfancy. Het wordt een spetterende dag. Langs deze weg doen wij een
dringende oproep aan de ouders. Wie kan en wil meehelpen tijdens de Fancy,
kan contact opnemen met de directie (050 38 44 71 - tijdens de schooluren). In
naam van de kinderen danken wij u voor de medewerking.

dwars door Brugge
Op zondag 12 mei 2019 komen 20 kleuters aan de start van de Alpro kids-run. Na
enkele weken van spelletjes en loopestafettes zijn de kleintjes klaargestoomd voor
de 1 km-loop. De sportieve juffen zullen de kinderen begeleiden tijdens de
wedstrijd, die van start gaat om 12:30.
Om 13:00 gaat de 5 km-loop door. 142 deelnemers (kinderen en ouders) zullen
onze school vertegenwoordigen. De kinderen hebben de afgelopen weken onder
leiding van 5 studenten van HOWEST en sportieve mensen uit de ouderraad
intensieve looptrainingen gekregen. Daardoor zal de eindmeet halen zeker geen
probleem zijn.
Nu nog supporters om de deelnemers aan te moedigen en het belooft weer een
geslaagde sportieve namiddag te worden. (brief met info volgt)

cyber gedrag
Jongeren leven met hun GSM! Mogen wij
vragen om als ouder toch wel eens een extra
oogje in het zeil te houden en zeker op te
volgen waar de kinderen mee bezig zijn. Elkaar
uitdagen en elkaar verwijten maken komt
tegenwoordig weinig op school voor, maar uit
zich meer en meer na de schooluren via multimedia.

wist je dat…


Onze kinderen deelgenomen hebben aan de buitenLESdag op 25 april? Het
milieu is belangrijk, dus hebben de kinderen de school en de buurt eens extra
onder handen genomen De buurt ziet er na de opkuisactie merkelijke netter uit.
Hopelijk blijft het zwerfvuil wat achterwege!



De leerlingen uit het 1ste - 2de & 3de leerjaar voor het eerst kunnen proeven van
een kliminstuif?



Een aantal kinderen uit de 3de graad op 25 mei een dans naar voor brengen
tijdens de 75-jarige viering van het bombarderen van Sint-Michiels?



Wij een zeer geslaagde Italiaanse avond hebben beleefd met lekkere pasta en
de bijhorende familie bingo op vrijdag 3 mei?

 Op

vrijdag 28 juni zal de ouderraad alle ouders aanspreken om samen te

picknicken als afsluiter van het schooljaar. DUS … kom gerust even langs!

 Een geslaagde fuif zorgde ervoor dat de school een cheque van € 2290 kon in
ontvangst nemen. Het bedrag zal integraal gebruikt worden om de tuintjes in
beide afdelingen te pimpen.

 Wil je volgend schooljaar graag meehelpen met de ouderraad? In september
houden wij onze eerste vergadering.

inzamelactie
plastiek doppen …
Wie nog plastiek dopjes heeft, breng ze gerust
mee naar de school. Zo helpen we de actie
‘steunen blind geleide honden’.

fluo hesjes
aandoen …
De donkere maanden kunnen we stilaan achter
ons laten maar blijf het hesje zeker dragen! Ook
wie met de auto komt, draagt zijn hesje.

luizen

bezoek…

Wie luisjes heeft, krijgt deze niet dood
met

een

lavendelspray

…

eitjes

verdwijnen niet spontaan. Het is dus
echt wel nodig om de haren grondig te
kammen; ook na een behandeling.

lekker fruit …
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen fruit als tussendoortje eten.
Mogen wij vragen of het mogelijk is om fruit mee te geven die de kinderen lusten.
Ook te grote stukken fruit krijgen zij niet op, waardoor fruit in hun boekentas blijft of in
het compostvat terecht komt … wat dus eigenlijk niet de bedoeling is!

vriendenkring


Hartelijk dank vanuit de vriendenkring voor de steun met de verkoop van de
kaarten. De opbrengst van deze verkoop komt integraal de kinderen toe,
waardoor de financiële steun bij verschillende activiteiten makkelijker verloopt.
Zo bijvoorbeeld een tussenkomst bij de deelname aan ‘Dwars door Brugge’.



Ook bij de fancy en de jaarlijkse schoolbarbecue zal de vriendenkring wat
ondersteuning verschaffen.

vakantiedagen 2019-2020
Herfstvakantie
maandag 28 oktober 2019 t/m zondag 3 november 2019
Kerst- en Nieuwjaarsvakantie
maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Krokusvakantie
maandag 24 februari 2020 t/m zondag 29 februari 2020
Paasvakantie
maandag 6 april 2020 t/m zondag 19 april 2020
Feest van de Arbeid:
vrijdag 1 mei 2020
OLH Hemelvaart:
donderdag 21 mei & vrijdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag → 1 juni 2020
Facultatieve vrije dagen → maandag 4 mei & dinsdag 2 juni 2020
Pedagogische studiedagen → vrijdag 4 oktober 2019 & woensdag 5 februari 2020
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