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Onze eigen tentoonstelling in de Bib!
Jaarthema: “Door een roze bril”
Onze roze bril aan het werk:
● Iedereen leest, iedereen feest! We zijn blij dat we met
iedereen zo’n fantastisch schoolfeest konden beleven!
Bedankt om erbij te zijn! Bedankt aan alle vrijwilligers,
het oudercomité, helpende handen,... voor alle tijd en
hulp! Klik hier om de sfeerbeelden te bekijken!
● We kijken al vooruit naar het einde van het schooljaar:
bosklassen, schoolreizen, sportdagen, dankavond,...

Nieuws
Questi: de nieuwe App
Wie de app gebruikt, heeft het vast gezien: Questi
ziet er wat frisser uit! Je kan nu onderaan
navigeren, dat is nog veel gemakkelijker! Heb je de
app nog niet? Je kan deze gratis downloaden in de
Appstore of Playstore.
Questi: wachtwoord vergeten?
Moet je opnieuw inloggen en vergat je je wachtwoord? Dan kan je
klikken op het zinnetje “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”. Je krijgt
dan een mailtje om dit opnieuw in te stellen.
Oudercontacten: BELANGRIJK!
Binnenkort zijn er weer oudercontacten. Het is echt heel belangrijk
dat je hiervoor via Questi inschrijft. Je krijgt tijdig een infobrief,
waarin staat vanaf wanneer je zal kunnen inschrijven. Je kiest zelf
het uur, op dat moment word je op school verwacht. Het gesprek
gaat dus op school door. Vergeet niet om voor al je kinderen een
moment te kiezen. In de app kan je onderaan wisselen van kind.
Alvast bedankt om tijdig aanwezig te zijn!
Hoe reserveer je een oudercontactmoment?
Je zal een melding ontvangen wanneer je kan inschrijven.
Daarna ga je naar “Mijn kinderen” (blauwe pijl) en selecteer je het kind. Daar kies je
“contactmomenten” (groene pijl). Je kan dan een tijdstip kiezen en eventueel nog een opmerking
doorgeven aan de leerkracht. Zo doe je dit voor al je kinderen. Wil je graag de zorgleerkracht of
bewegingsleerkracht spreken? Schrijf dit zeker bij de opmerkingen.
Parkeren op de busstrook: doe het niet!
Enkele meters voor onze schoolpoort is een bushalte. Op die strook,
en op de gearceerde stukken, is het verboden te parkeren. Er zullen
regelmatig politiecontroles zijn en wie betrapt wordt, mag zich
verwachten aan een boete.

De schooldag start voor alle kinderen om 8u25!
We merken dat steeds meer kinderen te laat op school
toekomen. Wij vragen daardoor nogmaals uitdrukkelijk aan
alle ouders om een extra inspanning te doen en uw kind
ruim vóór 8u25 op school af te zetten. Een kind dat te laat
op school is, stoort de klaswerking. We merken dat deze

kinderen het zelf ook niet fijn vinden dat ze de dag niet met de
anderen te kunnen starten.
Start werken nieuwe zwembad
Op 7 juni, starten de sloopwerken aan het oude stadion, om
plaats te maken voor het nieuwe zwembadcomplex. Uiteraard zal
dit ook een impact hebben op het verkeer en de
verkeersveiligheid aan onze school. Alle bewoners in de buurt
krijgen deze brief mee.
Voor onze school zetten we graag enkele belangrijke weetjes op
een rijtje:
● De grote grindparking, net voor het stadion, zal enkel nog
via de rechtse op- en afrit (ter hoogte Chalet) bereikbaar zijn. De linkse op- en afrit
(hoofdingang voetbalstadion) wordt gereserveerd voor werfverkeer.
● Er mogen op het openbaar domein geen werken en leveringen uitgevoerd worden (=
werfverkeer) tussen 7u45 en 8u45 en tussen 15u30 en 16u30 (op woensdag tussen 11u30 en
12u30). O.a. in de stad Sint-Niklaas is dit een regelgeving om de veiligheid aan de scholen
zoveel mogelijk te kunnen garanderen.
● Het zebrapad ter hoogte van de hoofdingang van het voetbalstadion verdwijnt, aangezien daar
de in- en uitrit van het werfverkeer voor de site is. Kinderen die in de richting van de
Watermolenstraat stappen en moeten oversteken, doen dat dus best al direct aan de school.
Daar staat ook een stadswacht of leerkracht om het oversteken te begeleiden.
● De Watermolendreef blijft in beide richtingen open voor verkeer. De toegangswegen tot onze
school blijven dus ongewijzigd. Ook de grijze poort naast onze school blijft een in- en uitgang.
De sloopwerken zouden tot midden juli duren. Daarna worden er archeologische opgravingen
verricht. In oktober gaan de grote werken dan opnieuw van start.
Wij houden nauw contact met de politie en de bevoegde stadsdiensten m.b.t. de verkeersveiligheid.
Wees als ouder zeker ook extra alert en wijs uw kind op de bijkomende gevaren.
Fiets- en voetgangersexamen
De leerlingen van het 4e en 6e leerjaar legden het voetgangers- of fietsexamen af.
Ze stapten of fietsen een parcours waarbij ze verschillende kruispunten op een
veilige manier moesten oversteken. Dit examen is een knappe samenwerking van de
verkeerswerkgroep, de leerkrachten, de politie en vrijwilligers! Met dit engagement
maken zij van onze leerlingen veilige weggebruikers, een belangrijke vaardigheid in
het dagelijkse leven! Dankjewel, en proficiat aan alle leerlingen!

Tentoonstelling in de Bib!
Jullie konden het al zien, voor het schoolfeest werd in elke klas een boek
uitgewerkt. Een deel van deze mooie werkjes wordt ook tentoongesteld in
de Bib in Sint-Niklaas (op het Heymanplein). Een echte tentoonstelling voor
het grote publiek! Het is de moeite waard om er eens een kijkje te gaan
nemen! Allen daarheen!

Winnaars van het schoolfeest?
Op het schoolfeest kon je meedoen aan een zoektocht. Uit
de correct ingevulde formulieren werden 5 winnaars geloot:
Anita Kajtazi (K3C), Khadija El Asjadi (K1A), Amarillïo De Kerf
(L3A), Margot Vercruysse (L3B) en Hayden Pharazijn (L4C).
Proficiat! Zij kregen allemaal een boekenbon! Leesplezier
verzekerd!
Jullie mochten ook stemmen op jullie favoriete boek. Na
nauwkeurige telling kunnen wij De Griezelbus, het boek van
L4A, uitroepen tot winnaar! L4A mag dit vieren met een
klasfeestje met de nieuwe muziekinstallatie!

Bosklassen voor L5 en L6
EINDELIJK! Het mag weer, het kan weer! En dus vliegen onze 5e en 6e klassers er weer op uit. Dit
jaar gaan ze een weekje in Durbuy vertoeven. Leren, spelen, wandelen, ravotten, op ontdekking
gaan, Frans spreken,... en vooral samen veel plezier maken! We wensen hen een hele fijne ervaring
toe!
Sportdagen
Sport en beweging zijn gezond! Wij zijn een bewegingsgezinde school en
benadrukken graag dat bewegen echt een noodzaak is voor kinderen. Daarom
organiseren onze bewegingsleerkrachten vaak middagsport, sportsnack en
sportdagen. Verschillende klassen worden in deze periode getrakteerd op een
hele dag sport en spel. Sommigen op verplaatsing, anderen op school, maar
die sportdagen zijn daarom zeker niet minder leuk. Integendeel!
Heeft uw kind binnenkort nog een sportdag? Geef dan zeker voldoende water mee!
Taalstage van de stad Sint-Niklaas
Nederlands leren in de vakantie? Het kan!
Schrijf je kind in voor de taalstage van de stad!
Wanneer:

van 8 tot 19 augustus: elke dag van 9 tot 16 uur.
Op woensdag van 9 tot 12 uur
(geen opvang op woensdagnamiddag).

Waar:

Centrum Sint-Niklaas

Voor wie:

alle kinderen die in september in het lager onderwijs naar
school gaan (1e – 6e leerjaar)
gratis

Prijs:

Inschrijven: Van 1 tot 30 juni
- online: www.sint-niklaas.be/taalstage

- aan de balie van het welzijnshuis, Abingdonstraat 99.

Familienieuws
We nemen afscheid van
Irène Bussens, overgrootmoeder van Tibe De Vreese (L6A)

Belangrijke data
Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School
Juni
Vr 3

KS: Sportdag
L6: Terugkomst openluchtklassen

Ma 6

Pinkstermaandag = GEEN SCHOOL

Do 9

L6: Robinsonsportdag

Ma 13

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Di 14

L5: Vertrek openluchtklassen

Vr 17

K3: schoolreis
L5: Terugkomst openluchtklassen

Di 21 - Do 23

KS: oudercontact

Wo 22

NM: MOEV: L1-L2: Kids Tennis

Vr 24

K1 + LS: Schoolreis

Ma 27

Rapport 5

Ma 27 -Di 28

LS: oudercontact

Wo 29

Dankavond (19 uur)

Do 30

Laatste schooldag (einde om 12.05u)

