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Beste ouders 
Met de eindmeet in zicht beseffen we alweer dat het schooljaar 
voorbij is gevlogen. Het was een bijzonder jaar met veel handen 
wassen, handgel en mondmaskers. Maar we hebben dat goed 
gedaan dankzij de inzet van ieder van ons! Wij willen jullie en jullie 
kinderen daar hartelijk voor bedanken. 
We wensen iedereen nog een fijne laatste maand toe en voor de 
oudsten veel succes bij de proeven. 
 

Corona-update 
In afwachting van de nieuwe veiligheidsraad op 4 juni en mogelijke versoepelingen zijn 
de huidige maatregelen inzake mondmaskerplicht, ventilatie, handhygiëne,… nog 
steeds van kracht. Ondertussen mochten we via de pers vernemen dat we onze 
leerlingen van het 6de leerjaar een afscheidsmoment kunnen aanbieden in gezelschap 
van ouders. Hoe deze er concreet zal uitzien zullen we tijdig communiceren, van zodra 
we kennis hebben genomen van de te voorziene maatregelen. 
 

1ste leerjaar: Infoavond 1 juni 
Op dinsdag 1 juni om 20.00 uur hebben de ouders van de oudste 
kleuters de kans om de online-infoavond voor het 1ste leerjaar te 
volgen. Zij ontvingen daarvoor reeds een uitnodiging. Mocht u nog 
geïnteresseerde ouders kennen dan mag u ons hun gegevens zeker 
doorgeven. Het filmpje van onze openklasdag ken je aan het einde 
van deze week op de website bekijken. 
 

Kasteelklassen in tijden van … 
Met dank aan de leerkrachten van het 4de leerjaar, hebben onze leerlingen toch nog 
leuke ‘alternatieve’ kasteelklassen kunnen beleven. Wat was het fijn om de kinderen en 
leerkrachten te zien genieten van deze beleving. Mooie foto’s vind je op onze website. 

 
Als de belgen sjotten, staan de ouders niet achter de potten 
Onder die slogan bieden wij de mogelijkheid om op vrijdag 11 juni, 
donderdag 17 juni en maandag 21 juni pizza’s af te halen (+ wijntje) 
zodat op de dagen dat onze Duivels in actie komen, ouders niet hoeven 
te koken en samen kunnen smullen en genieten van échte 
ambachtelijke pizza’s. Bestellen kan via onderstaande link of 
bijgevoegde QR-code. https://de-basis-duffel.stamhoofd.shop/pizza-festijn 
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Voetbalfeest 
Omwille van de huidige corona-maatregelen kunnen we ons 2-jaarlijks voetbalfeest niet 
organiseren, maar we willen onze kinderen de ‘sfeer’ niet ontnemen. Daarom 
organiseren we een voetbaltornooi in klas én leerjaarverband op het einde juni. 
Verbondenheid én fair-play zijn onze basisregels, zodat iedereen kan meedoen! 
 

Diplomering 
We kregen ondertussen ‘groen licht’ en kunnen dit jaar onze zesdejaars (én ouders) 
een diplomeringsavond aanbieden. Deze gaat door op maandag 28 juni (na schooltijd). 
Van zodra we op de hoogte zijn van de te nemen maatregelen, werken we deze verder 
‘coronaproof’ uit en mag u meer info verwachten. 

 
Voorbereiding volgend schooljaar 

- Binnenkort ontvangt u de lijst met de vrije dagen van volgend 
schooljaar.  

- Omdat er enkele kleine wijzigingen aan het schoolreglement 
worden aangebracht, zullen wij u opnieuw uw goedkeuring 
(handtekening) vragen, waardoor u de inschrijving op onze school bevestigt. Het 
aangepaste schoolreglement kan u vanaf 15 juni op de website terugvinden of 
op een eenvoudige vraag op het secretariaat verkrijgen. Het schoolreglement 
wordt voorgelegd aan de schoolraad ter goedgekeuring.  

- Begin juni geven we ook de leerlingenfiche mee. Hierop staan de belangrijkste 
gegevens van uw kind. Gelieve ze nogmaals te bekijken, aan te vullen of te 
corrigeren.  

 

Typlessen volgend schooljaar 
De dactylolessen zijn dit schooljaar (bijna) afgelopen. Alvast PROFICIAT 
aan al wie zich hiervoor een heel jaar heeft ingezet.  
Meer info over de organisatie voor de lessen van volgend schooljaar 
krijgen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar binnenkort mee. 

 

Leerkrachten met een groot hart 
Op zaterdag 5 juni stapt een grote groep van onze leerkrachten (en oud-leerkrachten) 
van Duffel naar Schoten. Zij lieten zich daarvoor sponsoren door vrienden en familie. 
De dochter van een vroegere collega, Meester Daan, heeft een motorische beperking. 
Om ervoor te kunnen zorgen dat zij zich kan blijven bewegen heeft ze dringend een 
stapapparaat ‘Innowalk’ nodig. Dat toestel kost meer dan 26.000 euro en wordt niet 
terugbetaald. Toen onze collega’s dat hoorden waren ze onmiddellijk enthousiast om 
een actie op poten te zetten. Wil je graag wat meer info. : https://atv.be/nieuws/ouders-
van-mira-willen-dat-overheid-tussenkomt-bij-kostprijs-staprobot-116881 
Wil je nog graag steunen dan kan dat : Storten kan op rekening: BE 20 7555 7862 4756  
Actie voor MIRA 
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Belangrijke data 
 
 
Di 1 juni 3de kleuterklas op bezoek in het 1ste leerjaar 
Di  1  juni Infoavond (Webinar) 1ste leerjaar om 20.00 uur 
Ma 7 juni IDP 6de leerjaar 
Do 10 juni Leeruitstap Planckendael 3de leerjaar 
Do 10 juni Wereldklassen 2de leerjaar 
Vr 11 juni Wereldklassen 2de leerjaar 
Do 17 juni Leeruitstap Blote Voetenpad Zutendaal 1ste leerjaar 
Vr 25 juni Voetbaltornooi voor 1ste,2de en 3de leerjaar (vm) 
Ma 28 juni Rapport  
Ma 28 juni Diplomering 6de leerjaar 
Di 29 juni Voetbaltornooi voor 4de, 5de en 6de leerjaar 
Di 29  juni Oudercontact 1ste tot 5de leerjaar 
Woe 30 juni Laatste schooldag: Pauwenmoment en afscheid 
   (einde 12u10) 
 
 


