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… we de laatste maand van het schooljaar vol
leuke activiteiten plannen?
Pulle, 19 mei 2017

Beste ouders
Het einde van schooljaar 2016-2017 komt stilletjesaan in zicht. Maar eerst hebben we nog een
heleboel leuke activiteiten voor de maand juni in petto.
Verder in deze brief kan u ook reeds belangrijke dagen terugvinden voor volgend schooljaar.
Ollemanshoekje
De kleuters van 3KO en 4KO gaan op dinsdag 13 juni naar het Ollemanshoekje in Herselt.
De bus vertrekt op school om 9.30 u en komt om 15.40u aan op school.
Voorzie je kleuter van een rugzak met daarin:
 boterhammetjes in een brooddoos
 een drinkbus gevuld met water
 een stuk fruit of een koek in een koekendoosje
 oud brood om de dieren te voederen
Vergeet ook geen speelkledij (die vuil mag worden) aan te doen en eventueel laarsjes.
De kleuters krijgen ter plaatse een tienuurtje en mogen een hele dag door hun drinkbus
aanvullen met water. Het Ollemanshoekje vraagt om zeker geen plastic flesjes of brikjes en geen
andere verpakkingen mee te geven.
Fietstochten
Dinsdag 27 juni 2017 trekken de leerlingen van de lagere school er op uit met de fiets!
Deze tocht gaat enkel door bij droog weer.
Denk vooraf aan volgende aandachtspunten:
 kijk de fiets van je kind vooraf na, pomp de banden bij
 doe je kind een fluovest aan
 zet je kind een fietshelm op (indien je hierover beschikt)
 bescherm je kind goed tegen de zon met zonnecrème, een hoofddeksel…
wie
1ste en 2de leerjaar

waar
De Dreef te Vorselaar

3de en 4de leerjaar

De Lilse bergen

5de en 6de leerjaar

Het Netepark

meebrengen
Lunchpakket, koekje of fruit, voldoende drinken
zonnecrème
Lunchpakket, koekje of fruit, voldoende drinken
zonnecrème, zwemgerief – badhanddoek
lunchpakket, koekje of fruit, voldoende drinken
zonnecrème, zwemgerief (zwembroek of badpak)
Let op! Zwemshorten zijn niet toegestaan!
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Fit&Fun-dag
Op vrijdag 23 juni is het weer zover: Fit en Fun dag!
De leerlingen zullen zich kunnen uitleven op een hindernissenbaan, een springkasteel en op de
fietsjes. Verder gaan we boogschieten, is er een initiatie Hapkido, kunnen we dansen en nog veel
meer. ’s Middags gaan we gezellig picknicken met de hele school.
Kortom, het wordt een dag vol sport en spel voor jong en oud.
Die dag komen alle kinderen sportief gekleed naar school en brengen een picknick en voldoende
drinken mee. De oudervereniging trakteert met een gezond tienuurtje.
Afscheid
Op woensdag 28 juni 2017 nemen we feestelijk afscheid van de oudste kleuters en de leerlingen
van het 6e leerjaar. Om 18:30 nemen we afscheid van de kleuters en om 19:30 zetten we de
zesdeklassers een laatste keer in de bloemetjes.
Wij heten graag alle oudste kleuters en zesdeklassers -samen met hun ouders en eventueel
broer(s) en/of zus(sen)- graag welkom die dag!
De ouders van deze kinderen ontvangen hiervoor in de loop van de maand juni nog een
inschrijfstrook om hun aanwezigheid te bevestigen.
Laatste schooldag
Vrijdag 30 juni 2017 is het de laatste schooldag. We nemen die voormiddag afscheid van elkaar.
Om 12u geven we het startschot voor de grote vakantie en sluit de school.
We verwelkomen alle kinderen graag terug op vrijdag 1 september 2017.
Schoolfeest
Van harte welkom op ons schoolfeest op zaterdag 10 juni 2017!
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Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2017-2018














Woensdag 27 september 2017
Maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017
Woensdag 15 november 2017
Maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2017
Woensdag 31 januari 2018
Maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018
Woensdag 7 maart 2018
Maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018
Maandag 30 april 2018
Dinsdag 1 mei 2018
Donderdag 10 mei 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018

Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Pedagogische studiedag
Kerstvakantie
Facultatieve verlofdag
Krokusvakantie
Facultatieve verlofdag
Paasvakantie
Facultatieve verlofdag
Dag van de arbeid
O.H.-Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag

De zomervakantie vat aan op zaterdag 30 juni 2018.
Er is nog één extra pedagogische studiedag te plannen. Deze datum is in behandeling en leggen wij
zo snel mogelijk vast.
De definitieve planning met daarop alle uitstappen en schoolreizen ontvangt u in september.
Activiteiten van de oudervereniging tijdens het schooljaar 2017-2018






Mosselfeest: zaterdag 14 oktober en zondag 15 oktober 2017
Kienavond: zaterdag 18 november 2017
Kerstontmoeting: vrijdag 22 december 2017
Hobbynamiddag: zondag 11 maart 2018
Schoolfeest: zaterdag 2 juni 2018

Met vriendelijke groeten
Leerkrachten, oudervereniging en directie
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