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Beste ouders, 
 
Na een echte feestmaand met schoolfeesten in Stationsstraat én Beunt én Mijlstraat, 
starten we aan de laatste maand van het schooljaar. Wat gaat de tijd toch snel,… 
 
Ik wil bij het begin van deze nieuwsbrief iedereen danken die er mee voor zorgde dat 
ons schoolfeest een echt succes werd. Dank aan de vele helpende handen, dank aan 
onze kinderen én onze leerkrachten voor hun optredens, dank voor de fijne contacten 
en momenten van verbondenheid (toevallig ook ons jaarthema), dank… 
 
Dat ook juni een bruisende maand zal worden lezen jullie hieronder: 
 

Bokes… in de Basis 
Op woensdag 1 juni organiseert onze ouderraad  hun “Bokes in de 
Basis” actie. Die middag kunnen jullie kinderen samen met hun 
ouders picknicken op de speelplaats. De ouderraad zorgt koffie, 
thee en water (en de verdere organisatie) en kijkt al uit naar de fijne 
contacten en het leuk samenzijn.  

 
 

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

schooljaar.  
- 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.  

- Op dit zelfde document zullen wij u ook vragen om akkoord te gaan met enkele 
kleine wijzigingen in ons schoolreglement. 

- Door deze leerlingenfiche ondertekend terug te bezorgen, bevestigt u de 
inschrijving in onze school voor het schooljaar 2022 – 2023. 

- Het aangepaste schoolreglement kan u binnenkort op de website terugvinden of 
op een eenvoudige vraag op het secretariaat verkrijgen. Het schoolreglement 
wordt voorgelegd aan de schoolraad ter goedgekeuring.  

 

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. 
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Zwembonnetjes helmenactie 
Opnieuw is de helmenactie een groot succes! Onlangs werden de 
eerste zwembonnetjes van de helmenactie uitgedeeld. Het is fijn 
om te merken dat heel wat kinderen en ouders aandacht hebben 
voor het dragen van een fietshelm. Wie een volle spaarkaart 

verzamelde, ontvangt dan ook een zwembonnetje waarmee je gratis kan gaan 
zwemmen in het zwembad van Duffel… Veel zwemplezier! 
 
 
 

Belangrijke data 
 
 

Wo 1 juni Bokes in de Basis 

Do 2 juni  Deelname aan Sherborne -bewegingsactiviteit in   

                                Sporthal Duffel voor 1B 

Ma 6 juni Vrije dag ( Pinkstermaandag) 

 

  Vr 10 juni Leeruitstap 3de leerjaar naar Planckendael 

  Vr 17 juni Dierenstadproject 3de KS / 1ste leerjaar 

 

 Ma 20 juni Leeruitstap 1ste leerjaar ‘Blote voetenpad’ 

 

Ma  27 juni Rapport  

 

Ma 27 juni Oudercontacten voor lln 2de tot 5de leerjaar 

 

Di 28 juni Oudercontacten voor lln 1ste leerjaar 

 

Di 28 juni Proclamatie lln 6de leerjaar 

 

Do 30 juni Viering en laatste schooldag (einde om 12u10)  

 


