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Beste ouders
Het schooljaar zit er bijna op. In september kijken we steeds uit
naar een nieuw schooljaar waarin we van alles wensen te
plannen en te doen. Begin juni merken we telkens weer dat het
schooljaar is voorbij gevlogen maar waarin toch heel wat
activiteiten zijn doorgegaan. De laatste maand is de
toetsenmaand in de lagere afdeling. Er wordt van de leerlingen
nog een extra inspanning gevraagd voor het welslagen van hun
eindproeven. Moedig uw kind aan en zorg dat het voldoende
nachtrust krijgt. Uw kind krijgt via de leerkracht een
toetsenplanning mee.
In de kleuterafdeling gaan de peuterklas, de eerste en tweede
kleuterklas nog op schoolreis, op 19 juni.
De kinderen van het eerste leerjaar staan te popelen om straks,
op 8 juni, hun Eerste Communie te doen; iedereen alvast van
harte proficiat!
Op de terugkomdag ,op 13 juni, wensen we met de ouders en
kinderen van de bovenbouw nog eens terug te blikken op de
geslaagde maar frisse week bosklassen te Stoumont.
Op het einde van de maand sluiten de kinderen van het zesde
leerjaar hun schoolloopbaan af in het Kluisbos. Ook de kinderen
van het derde kleuter sluiten hun kleuterjaren af op 23 juni om
volgend schooljaar hun start te maken in het eerste leerjaar.
Met alle kinderen sluiten we het schooljaar 2014 – 2015 af op
27 juni en ook meester Filip sluit zijn mooie loopbaan af in onze
school. We wensen hem alvast van harte proficiat en, meester
Filip, geniet maar met volle teugen.
Voor de besprekingen van de rapporten in de lagere afdeling
krijgt u ook een uitnodiging mee via uw kind. Ik wens iedereen
alvast veel succes toe.
Eind deze maand volgt er nog een extra maandinfo met de
laatste info en regelingen van dit schooljaar en het volgende
schooljaar.

Rapportbespr. Lager
Afsluit schooljaar
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Wie?

Voormiddag: Centrumdag CLB voor directie – directie afwezig.
Bibus (W1) voor 4e, 5e en 2e lj. (KO1 / KO2) – bibkaart niet
vergeten! L4 (13u20), KO1 (13u50), L5(14u05), L2 (15u10), KO2
(15u30).
17u30 – 18u30: Infoavond nieuwe peuters + nieuwe
inschrijvingen.

Directie
KO1 KO24e-5e-2e
Kleuter

Voormiddag: DogoZ (= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) directie afwezig
wieltjesdag voor bovenbouw.

Directie
4e-5e-6e

Do. 5/06



Voormiddag: kleuterzwemmen voor het 3e kleuter – groep 1 in
het zwembad te Zwevegem. Schoolbus: vertrek: 8.40u. (zwemmen
van 9.15u. – 10.00u.) Verdere praktische regeling door de titularissen
in het heen-en-weer-schriftje. Deelname in de kosten: € 1,30 via de
maandrekening.

KO3

Vrij. 6/06




Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.
Namiddag: Smartteam :directie afwezig

Lager
Directie

Za. 7/06



Zo. 8/06




Eerste Communie: proficiat aan de eerste communicanten.
Vaderdag: proficiat aan alle papa’s.

1e

Ma. 9/06



Pinkstermaandag – vrijaf.

Allen

Di. 10/06



Voormiddag: kleuterzwemmen voor het 3e kleuter – groep 2 in
het zwembad te Zwevegem. Schoolbus: vertrek: 8.40u. (zwemmen
van 9.15u. – 10.15u.) Verdere praktische regeling door de titularissen
in het heen-en-weer-schriftje. Deelname in de kosten: € 1,30 via de
maandrekening.
Bibus (W2) voor 1e ,6e en 3e lj.(PK/ KO3) – bibkaart niet
vergeten! L1 (13u20), PK (13u50),L6 (14u05), L3 (15u10), KO3
(15u30).



Wo. 11/06





Papa’s

KO3

PK-KO31e-6e-3e

Voormiddag: DogoZ (= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) directie afwezig
Laatste Tutti-Frutti.
wieltjesdag voor onderbouw.

Directie

19u.: Terugkomdag bosklassen. (org.: titularissen bovenbouw).

4e, 5e ,6e

allen
1e-2e-3e

Do. 12/06



Vr. 13/06



Za. 14/06



Zo. 15/06



Ma. 16/06



Namiddag: Regionaal directeurenplatform – directie afwezig.

Directie

Di. 17/06



Het 6e leerjaar start met de OVSG – toetsen te Vichte. (van
17/06/14 t/m 19/06/14) Vertrek schoolbus: 8.10u. stipt!! – terug
op school omstreeks 12.40u. – De kinderen eten op school
(warm of lunch).
Bibus (W1) voor 4e, 5e en 2e lj. (KO1 / KO2) – bibkaart niet
vergeten! L4 (13u20), KO1 (13u50), L5(14u05), L2 (15u10), KO2
(15u30).
20u.: Schoolraad (voor leden van de schoolraad)

6e
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OVSG-toetsen 6e lj.: te Vichte. Vertrek schoolbus: 8.10u. stipt!!
– terug op school omstreeks 13.00u. (!!!!!!)
Wieltjesdag voor bovenbouw.

6e

4e-5e-6e
6e



OVSG-toetsen 6e lj.: te Vichte. Vertrek schoolbus: 8.10u. stipt!!
– terug op school omstreeks 12.40u. – De kinderen eten op
school
De peuterklas, het eerste en tweede kleuter gaan op schoolreis
naar de indoorspeeltuin Mini World te Roeselare. Vertrek: 9.15u.
– terug op school: 16.00u. (Cortina Cars) – De titularissen bezorgen
de ouders de nodige informatie.

Vrij. 20/06



Sportdag op school voor de kleuterafdeling.

Kleuter

Za. 21/06



Zo. 22/06



Ma. 23/06




9u.: Slotviering ‘einde schooljaar’ in de kerk.
17u30: Afsluit derde kleuter (m.m.v. 1e leerjaar)

Lager



Namiddag.: Doe aan sportbeurs te Kortrijk voor leerlingen van
het 6de leerjaar.
Vervoer: schoolbus: vertrek: 12.20u. stipt, afhalen 16.30u., terug
op school rond 17.00u.!!! Deelname in de kosten:€ 7,00 via de
schoolrekening (1 frisdrank inbegrepen).
Bibus (W2) voor 1e ,3e en 6e lj.(PK/ KO3) – bibkaart niet
vergeten! L1 (13u20), PK (13u50),L6 (14u05), L3 (15u10), KO3
(15u30).
19u.: Getuigschriftenuitreiking + receptie voor de leerlingen
van het 6e leerjaar en hun ouders in de school. (uitnodiging
volgt)

6e

Do. 19/06

Di. 24/06






PK, KO1,
KO2

KO3-1e

PK-KO31e-3e-6e
6e

Wo. 25/06




wieltjesdag voor onderbouw.
Afsluitnamiddag voor de leerlingen van het 6e lj.
Traditiegetrouw sluiten we de schoolloopbaan van het 6e lj. af met
een uitstap naar het Kluisbos. (meer info volgt via klastitularis).

1e , 2e , 3e

Do. 26/06



Het vierde leerjaar gaat naar ‘De Freezebeeze’ (prijs van de
Scholen-actie Project Zwevegem Velo-city) – meer info via briefje
titularis.
Vanaf 16u.: rapportbesprekingen lagere afdeling. Titularissen
bezorgen iedereen een uitnodiging.

4e

Voormiddag: afsluit van het schooljaar voor kleuter- en lagere
afdeling samen. Optredens, sportlaureaten van het jaar.
Namiddag: de kinderen hebben geen school meer.
Prettige vakantie!
Er is in school nog opvangmogelijkheid tot 13uur.
Mogelijks zal de gemeente de laatste schooldag terug
opvangmogelijkheid tot 18u organiseren. De kinderen worden dan ’s
middags opgehaald in de school en naar een centrale opvangplaats
gebracht. Daar kunnen ze dan ook afgehaald worden. Verdere
informatie volgt.

Allen


Vr. 27/06






Za. 28/06



Zo. 29/06



6e

Lager
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 Bosklassen
De bosklassen te Stoumont verliepen heel goed. Er is een terugkomdag gepland,
op vrijdag 13 juni 2014. Daar krijgt u de foto’s … te zien en wordt deze
onvergetelijke week nog eens overlopen. Bedankt aan alle kinderen voor de
supergeslaagde week en een grote proficiat aan de leerkrachten Jan, Katelijn, Filip,
Giovanni en Sybe voor hun hele grote inzet.
 Attesten bosklassen 2014 – voor 4e, 5e en 6e leerjaar
Ziekenfondsen geven veelal de mogelijkheid om een deeltje van de extramuros
terugbetaald te krijgen. De school bezorgde u reeds een attest dat u kunt gebruiken
voor de aangifte bij uw ziekenfonds.
 Sportklassen 2014 – 2015 voor 4e, 5e en 6e leerjaar
Volgend schooljaar zijn de sportklassen in het Kluisbos te Kluisbergen voor de
bovenbouw gepland van maandag 4 tot vrijdag 8 mei 2015.
 Vormsel – Eerste Communie – Lentefeest – feest vrijzinnige jeugd 2014
Volgend schooljaar 2014 – 2015 zijn de volgende feestelijkheden gepland:
het Vormsel op zondag 3 mei 2015 om 10u..
de Eerste Communie op zondag 10 mei 2015 om 11u.
Het Lentefeest is op zaterdag 21 maart 2015.
Feest van de vrijzinnige jeugd is op donderdag 14 mei 2015.
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Graag plaatsen we een bericht van Darline Ardenoy, de mama van Richard en Nanine
Hallai uit onze school, in onze maandinfo.

Twee avontuurlijke dames, één grote droom..
« Als ik 50 ben, beklim ik de Kilimanjaro », zei ik altijd gekscherend, als er over
verjaardagen werd gepraat. Wat ik toen niet besefte, is dat jaren verglijden als korrels
in een zandloper… Tot je op een morgen wakker wordt en je inderdaad 50 bent. Nu
horen mensen op die leeftijd ‘oud’ en ‘wijs’ te zijn, maar ik vrees dat ikzelf nog ietwat
in een ontkenningsfase zit.
Anyway, ik kreeg het Spaans benauwd bij de gedachte aan een groot feest, en dat zat
er hoe dan ook aan te komen als ik niet tijdig ingreep. Ik wou het best vieren, maar
dan op mijn manier. Zo was het dan mijn ‘Fifty hair shades of grey’-to do lijst ontstond.
Een lijst van grote en kleine dromen, wensen en verlangens, die ik in de loop van mijn
jubileumjaar af zou werken. Intussen kan ik al vertellen dat de eerste maanden
prachtig waren, en die lijst…die blijft er tot ik de pijp aan Maarten geef.
Mijn grootste droom heb ik gepland voor september : mijn Kilimanjaro beklimmen
samen met Heidi, een dijk van een madam, die dit jaar 40 wordt en er ook een bucket
list op nahoudt. Geïnteresseerden kunnen onze avonturen volgen op
http://darlineenheidi.blogspot.be/ . Ik ben bang en ongelooflijk opgewonden
tegelijkertijd. Ik wil zo graag die top bereiken!
De laatste maanden voelde ik ook een intense dankbaarheid voor mijn leven, en
daarom wou ik koste wat het kost een goed doel aan mijn Kili-avontuur koppelen. Dat
de keuze op Illuminate India (http://www.illuminateindia.org/) zou vallen, een
organisatie die vecht voor het geluk van weeskindjes die nooit geplaatst geraken
wegens een handicap, was ook niet echt een verrassing.
Heidi, mijn partner in crime, adopteerde verleden jaar haar 4-jarig Indische zoontje.
Onlangs had ze volgende conversatie met de kleine kruimel : "I am from the India and
you know what mommy, in the India I didn't have a bed, I did NOT! I sleep on the floor
at the India...I like my bed mommy." Tranen welden op toen ik het las. Hij stelt het
ongelooflijk goed, haar grote schat, maar er zijn er zoveel die het niet halen, kinderen
die geen bed hebben, niet de juiste verzorging krijgen, en nooit in een warm nest
belanden. Voor die kindjes gaan we de Kili beklimmen!
Uw steun is daarbij ongelooflijk belangrijk. Elke gift vanaf 7€ of 10$ wordt in grote
dankbaarheid aanvaard en gaat integraal naar ons goed doel. Iedere persoon die
doneert, krijgt een plaatsje op onze ‘flag of honour’, een vlag die we persoonlijk tot
Uhuru Peak zullen dragen. Op de top van de Kilimanjaro maken wij een foto van jullie,
milde schenkers op onze vlag, en onszelf. Daarna zal de vlag opgehangen worden in
het weeshuis in India.
Doneren kan rechtstreeks op deze link : http://www.razoo.com/story/Darline-AndHeidi-Go-Kili-For-Illuminate-India , maar indien u dat te ingewikkeld lijkt kan er gestort
worden op rekening BE48 0635 6253 1327 - Illuminate India (omschrijving : naam die
u op onze 'flag of honour' wilt hebben).
Intussen blijf ik trainen en me mentaal voorbereiden, want die top, die wil ik halen!
Darline Ardenoy
(mama van Richard (4de lj) en Nanine (6de lj) Hallai)
https://www.facebook.com/events/328379867314710/
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