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Activiteitenkalender juni 2022
do 02
ma 06
di 07
Woe 08
do 09

13u10 : zwemmen voor K3
Pinkstermaandag : iedereen vrijaf
12u15 : leerlingenraad
20u : schoolraad
vertrek L5 op tweedaagse naar Ieper
13u10 : zwemmen voor K3

ma 13
di 14
do 16

16 – 20u : oudercontacten KS in de klas
14u : toneel voor K1
15u45 : klassenraad met zoco- team L5-L6 – team gymmen en directie in
lokaal zoco
16u – 18u : oudercontacten KS in de klas
Schoolreis voor L2
nm traktatie voor alle vrijwilligers van de school in de keuken
Schoolreis voor K2-3 klassen : vertrek vanuit Aalter – station
20u : ouderraad
MOS – toneel voor alle kleuters in CC Den hoogen Pad
11u20 : vertrek naar Zandakker voor pick – nick met alle lager klassen
13u10 : zwemmen voor K3
Schoolreis voor L5 ( met de fiets )
L6: Fietstocht
Schoolreis voor L1
Schoolreis voor L3 ( met de fiets)
16u : proclamatie voor K3
19u : proclamatie voor L6
L6: naar Frituur Maria
Schoolreis voor peuters en K1
14u : wedstrijd Zanzy’s - Nicky’s
9u : slotviering in de kerk ( 3e graad bereidt voor )
10u25 – 11u15: ontmoetingsmoment in de volgende klas
16u – 20u : oudercontacten – flitsgesprekken LS
Nm : springkastelenevent ouderraad achter de school
11u40 : begin van de zomervakantie

ma 20
di 21
do 23

vr 24
ma 27

di 28
woe 29

do 30

Nieuwsbrief juni 2022
1. Zonnige dagen
Mogen we vragen uw kind ’s morgens al eens in te smeren met zonnecrème?
’s Middags worden de kinderen nog eens ingesmeerd na het eten.
Dank voor jullie medewerking!
2. Oudercontacten kleuterschool
De oudercontacten voor de kleuterschool staan ingepland op maandag 13 en
donderdag 16 juni. Inschrijven kan via de inschrijflink op de homepagina van
de website vanaf volgende week.
3. Wedstrijd Zanzy’s – Nicky’s op dinsdag 28 juni – 14u
Traditiegetrouw gaat op het einde van het schooljaar de handbalwedstrijd
door voor het 6e leerjaar. Alle ouders, oud – leerlingen en sympathisanten zijn
welkom op de terreinen achter de school.
4. Schoolvrije dagen schooljaar 2022 – 2023
Op 30 september, 10 november, 1 februari en 28 april is er geen school.
(onder voorbehoud goedkeuring schoolraad)
5. Laatste schooldag
Op 30 juni is er school tot 11u40. In de namiddag is er geen school meer.

