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Enkele bedenkingen bij het begin van deze nieuwsbrief:
EINDE SCHOOLJAAR:
De laatste weken van het schooljaar komen er aan…
Dit schooljaar is opnieuw voorbij gevlogen ! Hopelijk was het voor u en
uw kind een tof schooljaar.
Voor de kinderen van het lager staan de proeven voor de deur… maar dat
betekent ook dat er na die inspanningen ook nog wat ontspanning volgt.
Inderdaad… de laatste week van het schooljaar is er ook dit jaar eentje
met heel veel leuke activiteiten !! In de kalender wordt er al een tipje van
de sluier opgelicht !
VERBOUWINGEN SCHOOL OUTRIJVE:
Vorig jaar, in de nieuwsbrief van begin juni konden wij de start van de
bouwwerken in Outrijve aankondigen… eindelijk… na jaren geduld…
En zie… één jaar later mogen we vol trots aankondigen dat de werken vrij
goed op schema zitten.
De klas van juf Sanderijn verhuist op 31 mei naar haar nieuwe lokaal.
’t Is nog een beetje behelpen, de klas is zeker nog niet klaar, maar toch…
Volgende week wordt het sanitair blok afgebroken… Geen paniek… vanaf
maandag komt er een heuse toiletwagen, met nette toiletten.
De speelplaats wordt dan wel nog een stukje kleiner, maar… nog even op
de tanden bijten… En ook: de ingang wordt opnieuw verplaatst naar de
voorkant !
VEILIG VERKEER:
De laatste week van mei staat steeds in het teken van VEILIG VERKEER.
De kinderen leerden heel veel over veiligheid, ze leerden veilig
oversteken, veilig fietsen,… Maar we hopen dat ook u, de ouders (en
grootouders) deze week even hebt stilgestaan bij VEILIG VERKEER.
Houdt het a.u.b. ook in de volgende weken en maanden veilig in en om
de schoolomgevingen ! Uw kinderen zullen er u dankbaar voor zijn !!
En… laat uw affiche gerust maar aan het raam hangen !
GDPR (de vernieuwde privacywetgeving…):
Ook wij moeten als school de vernieuwde privacywetgeving (GDPR)
volgen. Wij hebben niet stilgezeten. Heel veel zaken rond de bescherming
van gegevens voerden wij reeds correct uit… een aantal extra-zaken
worden aangepast. Bij het begin van het nieuwe schooljaar zullen we u
hierrond grondig informeren en onze privacyverklaring voorstellen…
Een zonnige maand juni gewenst… en… leg de druk bij onze jonge
studentjes niet te hoog !! 
De directeur
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Afdeling Outrijve
dag
8
De
10
25
29
29

9
9
19
26

naam
Luna
Louise
Joren
Chelsea
Jules
Fager

Afdeling Kerkhove
Maand juni
klas
dag naam
ste
1 kl
3 Elise
de
5 lj
10 Warre
de
6 lj
12 Yenthe
ste
1 kl
14 Maité
ste
1 kl
15 Cas
de
3 lj
15 Jayden

klas
1ste lj
5de lj
3de lj
3de kl
1ste kl
1ste lj

Personeel
Juf Annemie
Meester Bert
Darleen (refter Kerkhove)
Brigitte (onderhoud Ke )
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JUNI
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z

1 Med. Toezicht: 1e en 2e kleuter Ke
2
3 SCHOOLFEEST met BBQ (Outrijve)
4 Med. Toezicht: 1e kleuter en 3de lj Kerkhove (+ vaccinatie 1ste lj)
5 Zwemmen 1ste kl / Sportnamiddag 2de graad
week 23
6
7 Zwemmen (NM)
8 Natuurwandeling 2de gr Ou
9
10
11
12 SCHOOLREIS KLEUTERS / Sportnamiddag 1ste graad
week 24
13
14 Zwemmen (VM + NM)
15
16
17
18
19
week 25
20
21 Zwemmen (NM)
22 SCHOOLREIS LAGER
23
24
25 Oudercontact Ke / Afscheidsreceptie Ou / Barbecue op school
26 BOEKENTOE@DEGAVERS / Ou-contact Ou / Afscheid Ke / SportNM 1ste kl
27
week 26
28 Laatste schooldag / Zwemmen (VM + NM)
29 Pedagogische Studiedag: vakantie voor de kinderen !!
30 VAKANTIE
SCHOOLFEEST OUTRIJVE met BARBECUE: 3 juni 2018
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Dit schooljaar werken we met de school rond het
thema: GOED-GEVOEL-SCHOOL
We werken nog meer dan anders aan WELBEVINDEN op school en rond
de TALENTEN.

MAANDTHEMA: JUNI

TALENT: SAMENKNAP – BEWEEGKNAP
Wij zetten alles in op SAMEN spelen en op de Rode Duivels:
De uitwerking en de opdrachten zijn per afdeling een beetje verschillend:

Afdeling Outrijve:

Afdeling Kerkhove:

OPDRACHT:
- Elke week moet één klas een
spel komen voorstellen aan de
anderen.
- enkele momenten volledig
verkleed naar school komen
- er komt een sportactiviteit rond
het WK…
- Charles en Edouard controleren
ons bouwvakkers-talenten…

OPDRACHT:
- iedereen moet z’n klas
versieren in de drie kleuren.
- enkele momenten volledig
verkleed naar school komen
- een sportactiviteit en een spel
in de kijker
- komt het WK live naar
Kerkhove ?

D

De planning voor volgens schooljaar is nu reeds volop bezig.
Meer info krijgt u in de nieuwsbrief van eind juni. Op het einde van dit
schooljaar krijgen de kinderen opnieuw een VAKANTIEKAART.
Hierop vindt u korte informatie over de (volgende) klas van uw kind én
een kort lijstje van de zaken waar u tegen 1 september zelf voor zorgt…
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Proficiat aan onze eerste communicanten én aan de juffen die hen
voorbereid hebben !
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SCHOOLREIS KLEUTERS: 12 juni
Dit jaar trekken onze kleuters (van Outrijve én
Kerkhove) naar De Zonnegloed.
Ze ontmoeten en ontdekken er meer dan 450
dieren, meer dan 100 verschillende soorten !

SCHOOLREIS LAGER: 22 juni
OUTRIJVE:
In Pairi Daiza leven meer dan 5.000 dieren van
500 verschillende soorten, in unieke werelden
en territoria, die lijken op hun natuurlijke
habitat.
Beren, koala’s, grote katten, neushoorns,
giraffen, roofvogels, gorilla’s, enz.
KERKHOVE:
Bellewaerde: een dag vol plezier, avontuur en spectaculaire ontdekkingen
in een overweldigende natuur. Genieten van leuke of zelfs adembenemende attracties , maar ook meer dan 300 exotische dieren
bewonderen !

BOEKENTOE@DEGAVERS

Op dinsdag-voormiddag 26 juni nemen onze 5de en 6de klassers deel aan
BOEKENTOE@DEGAVERS, waar ze kunnen deelnemen aan een ruim
gamma van natuurgebonden bewegingsactiviteiten, recreatiesport en
workshops rond natuur- en milieueducatie.

MEER INFO VOLGT !!
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