
 

 

 

 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG & ZONDAG 
 1 

-werving vrijwilligers Lambik 
 

2 
-zwemmen: 2a 2c 4c 

3 
-5de: verkeerspark 
-1ste + 2de: wetenschapsshow 

4 
 

5 
-Pinksteren 

6 
-pinkstermaandag 

7 
-4+5+6: leerlingenraad 
-zwemmen: 3a 3c 1d 

8 
-Bosdorp: piratenzoektocht 

9 
-2kgb+3kgb: Ruitershoeve 
-zwemmen: 2b 2d 4d 
-schoolraad 

10 
-1kla+b+c: papa-picknick 

11 
 

12 
-Vaderdag 

13 
-2kla+b: Wachtebeke 
-1ste: boerderij 
-1kla+b+c: Tropical 

14 
-zwemmen: 3b 3d 1a 

15 
 

16 
-1ste: Boudewijnpark 
-2de: Pairi Daiza 
-zwemmen: 2a 2c 4a 
-3de+6de: Hoezo? 

17 
-3de: Bellewaerde 
-Bosdorp: piratenfeest 

18 
-kleuters: kindertheater 
oudercomité 

19 
 

20 
-6de : sportdag 
-3de: kennismaking 
bovenbouw 
-lager: geen studie meer 

21 
-4d: brandweer 
-zwemmen: 3a 3c 1b 

22 
-3kla+b+c: talentendiploma 

23 
-6de: Walibi 
-4a+b+c: brandweer 
-zwemmen: 2b 2d 4b 

24 
-3kla+b+c: boomwhacker 
-4de: Bobbejaanland 
-5de: Efteling 

25 
-lager: kinderfuif 
oudercomité 

26 
 

27 
-1/2/3/4/5: sportdag 
-lager: rapport 
(oudercontact op vraag) 

28 
-1/2/3/4/5: sportdag  
-6de: Stekelbakjesdag 
-zwemmen: 3b 3d 1d 

29 
-6de: proclamatie 

30 
-lager: eucharistie 
-namiddag: vrijaf 

Prettige, deugddoende vakantie! 
Noteer alvast volgende data: 
-bekendmaking klasverdeling: 26/8 
-Lambikfeesten 27+28/8 
-ontdek-je-klas-moment: 30/8 om 17.00uur 
Tot donderdag 1 september! 

Verdere informatie kan je ook steeds vinden op www.toermalijn.be of www.gimme.eu  
 
 

 



 

 

 
 Met het budget dat het oudercomité aan de school gegeven heeft, zijn er voor elke klas van de lagere school een pakket van 6 Study-buddy’s 

aangekocht: dat zijn opvouwbare schermen die de kinderen kunnen gebruiken als ze te veel afleiding ondervinden en ongestoord willen werken. Zo 
hebben we momenteel in de klassen materialen ter beschikking die visuele en auditieve overprikkeling kunnen dempen. Hartelijk dank aan het 
oudercomité! In juni plannen zij nog een kindertheater voor de kleuters én een kinderfuif voor de lagere school. Ten slotte verzorgen zij na de 
proclamatie de bar op de speelplaats van de bovenbouw. 

 Vanaf maandag 20 juni voorzien we geen avondstudie meer. Het drankenaanbod van de school loopt tot vrijdag 24 juni. De laatste schoolweek dienen 
alle kinderen zelf drank te voorzien. 

 We nemen dit schooljaar afscheid van juf Helga, die met pensioen gaat. We zijn dankbaar voor haar jarenlange inzet voor de kinderen en de school en 
we gunnen haar de welverdiende rust van harte!  

 De Lambikfeesten gaan weer zoals voorheen door op 27 en 28 augustus. De mosselen à volonté kunnen weer gesmuld worden. Het bestuur is op zoek 
naar vrijwilligers om deze feesten weer vlot te laten verlopen. Op woensdag 1 juni doen zij een oproep aan de schoolpoort. Heb je zin om mee deel uit te 
maken van deze groep enthousiastelingen? Geef op 1 juni je naam op en krijg alvast een lekkere verrassing.  

 Doen jullie ook deze vakantie weer mee met onze affichewedstrijd? Hang dan gedurende de vakantie de schoolaffiche op een goed zichtbare plaats voor 
het raam. Vul het briefje bij de affiche in en bezorg het aan het secretariaat (of stop het in de brievenbus)  . Tijdens de vakantie worden tien winnaars 
uitgeloot. De directie komt kijken of de affiche werkelijk te zien is. Op de eerste schooldag worden de winnaars bekendgemaakt. Zij verdienen een mooie 
prijs! 

 Ook komend schooljaar maken we de klasverdeling bekend vóór de start van het nieuwe schooljaar.  Op vrijdag 26 augustus zullen jullie via mail of 
lijsten aan het infobord in Kerkstraat 12 kunnen vernemen in welke klas jullie kinderen zullen zitten. Op dinsdag 30 augustus krijgen jullie de kans om 
kennis te maken  met de nieuwe klastitularis en klasgenoten. Zo weten de kinderen op donderdag 1 september reeds waar ze verwacht worden. De 
leerlingen voor het vierde leerjaar komen de eerste schooldag rechtstreeks naar de bovenbouw. Noteer de infoavonden alvast in jullie agenda: 5 
september 19.30uur infoavond 1ste, 2de en 3de leerjaar; 6 september 19.30uur infoavond kleuterschool; 8 september 19.30uur infoavond 4de, 5de en 6de 
leerjaar. Kleuters die naar het eerste leerjaar overstappen, blijven ingeschreven op school (ook vanuit Bosdorp). Voor hen moeten geen administratieve 
zaken meer geregeld worden. 

 


