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Speel, lach, lees en relax!
Jaarthema: “Door een roze bril”
Onze roze bril aan het werk:
● De oudercontacten mogen weer gewoon op school! We
zijn blij om jullie in onze klassen te mogen ontvangen.
● We zwaaien het schooljaar uit, met een lach en een
traan. Want we nemen afscheid van onze 6e klassers.
We zijn er zeker van dat zij hun talenten verder gaan
kunnen ontplooien in het secundair!
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Nieuws
Questi:
Ook de juffen en meesters mogen genieten van hun welverdiende vakantie. Hou er
rekening mee dat zij geen questiberichten zullen lezen in de vakantie. U zal aan het
begin van het schooljaar opnieuw berichten ontvangen van de nieuwe klasleerkracht
en de directie. Vanaf dan kan u de leerkracht ook zelf bereiken. Heeft u toch nog
vragen dan kan u de school per mail bereiken. Hou er dan rekening mee dat vanaf 5
juli tot en met maandag 22 augustus het secretariaat gesloten is.
Een grote stap!
Onze flinke kleuters van de 3e kleuterklas mogen nog
een keertje zwaaien naar hun juffen en de klas fier
uitstappen. Want op 1 september mogen ze de grote
stap zetten naar het eerste leerjaar! We zijn er zeker
van dat ze dat goed gaan doen bij hun nieuwe juffen!
Om het einde van hun kleutertijd te vieren krijgen ze
allemaal een boekje mee! Ideaal om in de vakantie de
leeskriebels vast te houden, zodat ze volgend jaar dit
boek misschien wel zelf kunnen lezen! We verklappen
jullie alvast dat de juffen van het eerste leerjaar geen
kindjes lusten ;-) !
Nog een grote stap
De leerlingen van het zesde leerjaar hebben ook iets te vieren! En dat hebben we gezien op de
dankavond, waar ze hun ouders, broers en zussen en de leerkrachten trakteerden op een spetterende
show! Ze zijn er nu helemaal klaar voor, het secundair lacht hen toe! We wensen hen een hele goede
start in september, nadat ze hebben genoten van een welverdiende vakantie!
Bevraging bij ouders van kinderen uit K3 en L6
We vroegen de ouders van kinderen uit de derde kleuterklas en het zesde leerjaar om een bevraging
in te vullen over onze schoolwerking. Hier kan u de resultaten uitgebreid bekijken: K3 - L6.
Algemeen besluiten we dat de er een grote tevredenheid is over onze schoolwerking. De opmerkingen
die we hoorden, nemen we op. We betrekken hierbij ons kinderparlement en het leerkrachtenteam.
Loungebanken: een project van L6!
Een tijdje geleden vroegen we jullie om
europalletten te doneren. En zie nu, het resultaat!
Een gezellige plek om tot rust te komen en te
keuvelen. L6 mocht deze al in gebruik nemen
tijdens de speeltijden. Het is een echte aanwinst!

Groene speelplaats!

Vorig jaar werden de plannen getekend, dit jaar konden we de subsidies
verwerven en het komende schooljaar gaat er vanalles veranderen! Deze
zomer starten de werken om onze speelplaats te vergroenen. Gezien de
site van het Sportpark net achter onze school ook een groene speelplek
voorziet, waarvan wij tijdens de speeltijden gebruik mogen maken, zijn de
plannen nog lichtjes gewijzigd. Maar u zal zeker en vast merken dat er
meer groenaanplantingen zullen verschijnen.
In juli en begin augustus gaan er onder leiding van de aannemer werken
gebeuren, zoals speelplaatstegels uitbreken, graafwerken, afboorden,...
De aanplantingen zelf zijn pas voor in november, dan is het beter weer
voor de planten om zich te wortelen.
Heeft u in juli of begin augustus tijd en zin om een (halve) dag ons een handje te helpen?
Dan kan u dit laten weten via dit formulier. We bedanken u nu al voor uw inzet en tijd! Samen maken
we van onze school een groenere plek!
Waar zetten wij volgend jaar op in?
Elk jaar maakt onze school een plan van aanpak om onze werking te verbeteren en ons schoolteam
bij te scholen. Zo zal het kleuterteam zich focussen op zelfsturing bij jonge kinderen. De leerkrachten
van de lagere school verdiepen zich in de recentste onderwijsmethoden rond schrijven en
differentiatie. Daarnaast starten we ook met een nieuw rapport en zoals u zonet kon lezen gaan we
aan de slag met onze speelplaats.

Praktisch
Facturen (mei-juni)
De factuur van de laatste periode zal per mail gestuurd worden begin juli. Het kan altijd gebeuren dat
deze bij uw ongewenste mails of spam terecht komt. Alvast bedankt om dit na te kijken.
Kennismakingsmoment
Op maandag 29 augustus, tussen 17u en 19u, is het kennismakingsmoment. Wij nodigen u graag uit
om in de nieuwe klas van uw kind een kijkje te komen nemen. Het is het ideale moment om kennis te
maken met de nieuwe juf of meester. Hij/Zij geeft u graag wat meer informatie over de klaswerking,
terwijl uw kind al eens kan rondkijken in de nieuwe klas. Wij sturen u nog een herinnering!
Schoolsecretariaat
Ons schoolsecretariaat is open tot en met maandag 4 juli. Vanaf dinsdag 23 augustus kan u ons weer
bereiken.
Woensdagnamiddagopvang: belangrijke wijziging!
Vanaf 1 september zullen de kinderen van onze school op woensdagnamiddag niet langer in “ ‘t
Mispeltje” (Mispelstraat) opgevangen worden. De opvang gebeurt, samen met de kinderen van 5
andere scholen, in de nieuwe opvanglocatie “Poppelbos” (Turkeyen 2A, 9100 Nieuwkerken). De
kinderen worden naar daar gebracht met een bus, begeleid door personeel van de dienst
Buitenschoolse Kinderopvang. Er is opvang voorzien tot 18.30 uur. Wenst u hiervan gebruik te maken,
dan moet u uw kind inschrijven via de website van de buitenschoolse opvang:
www.sint-niklaas.be/vakantieopmaat .

Tips
Zit niet stil in de vakantie!
In de vakantie is het belangrijk dat kinderen veel kunnen spelen en sporten. Buiten spelen op een
speelpleintje in de buurt, gaan fietsen, fantasiespel in de tuin of misschien doet jouw kind wel een
kampje? Nog geen activiteiten gepland? Neem eens een kijkje wanneer de Plutomobiel langskomt in
de buurt. Daar kan je kind lekker creatief aan de slag gaan! Of misschien is het speelplein Kwammer
wel iets voor je kind? Ook de Pretcamionet rijdt weer rond! Genoeg activiteiten om de vakantie goed
te vullen!
Hockey: iets voor jou?
Rapid Hockeyclub Temse houdt try-outs en verwelkomt graag nieuwe leden. Kinderen van
geboortejaar 2018 of ouder zijn hartelijke welkom. Meer info: zie flyer.
Meisjes kunnen ook voetballen!
Meisjesvoetbalclub Sinaai Girls organiseert een voetbalkamp van 08 t.e.m. 12 augustus 2022!
Elk meisje (°2010 - °2017) is welkom! Je hoeft hiervoor nog niet gevoetbald te hebben. Meer info op
www.sinaaigirls.be of op de flyer.

Vakantie? Tijd om te lezen!
De Bib organiseert deze zomer weer een wedstrijd!
‘Baas in eigen Boek’ is een leuke manier om kinderen ook tijdens de
zomervakantie te laten lezen. Kinderen kiezen ZELF de boeken die ze
graag willen lezen. Het belangrijkste is het ervaren van leesPLEZIER.
Kinderen die willen deelnemen kunnen vanaf 25 juni in de Bib en haar
filialen een vakantieboekje afhalen.
We dagen je uit om deze zomer minimaal drie boeken te lezen!
Voor elk gelezen boek krijg je een stempel in je vakantieboekje.
Verzamel drie stempels en breng het volledig ingevuld boekje terug
naar de Bib. Let wel: je kan tijdens de hele zomer maar één keer
deelnemen.
Wie vóór 4 september het vakantieboekje terugbrengt naar de Bib
mag een mooie prijs uitkiezen!
Ook via “Zomerlezen” kunnen de kinderen leuke prijzen winnen.
Neem hier maar eens een kijkje.
Wat kan jij als ouder trouwens doen om je kind te laten lezen in de vakantie? In dit filmpje krijg je
enkele handige tips!
Geef je oude boekentas een tweede leven!
Heb je nog een mooie en kwalitatieve boekentas, maar wil je voor je zoon of
dochter toch een nieuwe kopen? Breng de oude boekentas dan naar het Open
Poortje (Watermolenstraat 22). Dit is een centrum voor gezinsbegeleiding. Zij
vangen kinderen op tussen 2,5 en 12 jaar, die vaak nood hebben aan een nieuwe
boekentas. Je kan dus met je oude boekentas iemand anders heel blij maken!

Familienieuws
We verwelkomen
Jules, een broertje voor Elize Van Egghen (L2B)
Chisom Deborah, een zusje voor Success David (K2B)
Almila, een zusje voor Berat (L3B) en Fadime Bas (L6A)
We nemen afscheid van
Cindy Meulenyzer, tante van Romy Van Leemput (L1A)
Roland De Pauw, grootvader van Robbe De Pauw (leerkracht bewegingsopvoeding)

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
Augustus
Di 23

Secretariaat opent opnieuw

Ma 29

Kennismakingsmoment op school (17u-19u)

September
Do 1

Eerste schooldag

Di 6

L2: Kronkeldiedoe

Ma 12

20u: oudercomité

Di 13

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

Vr 16

Strapdag

Vr 16 - Vr 23

Week op Wielen

Wo 21

pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Di 27 - Do 29

K1: oudercontact

Wo 28

L1: openlesdag

Oktober
Ma 3

Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Ma 10

L1: Kronkeldiedoe

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang
Vr 14

Schoolfotograaf

Di 18 - Do 20

K2-K3: oudercontact

Za 22

Halloweentocht (= NIEUW!)

Di 25 - Do 27

LS: oudercontact

Do 27

Infomoment instappers

Vr 28

LS: rapport 1

Ma 31

Start herfstvakantie = GEEN SCHOOL

November
Di 1 - Zo 6

Herfstvakantie = GEEN SCHOOL

Ma 7

Instapmoment peuters

Vr 11

Wapenstilstand = GEEN SCHOOL

Di 15

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

Vr 18

Presentatiefeest

Wo 23

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

December
Ma 5

Sinterklaas op school

Di 13

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

Vr 16

Winterdrink

Do 22

Infomoment instappers

Vr 23

Rapport 2

Za 24

Start kerstvakantie

Januari
Zo 8

Einde kerstvakantie

Ma 9

Instapmoment peuters

Wo 18

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Februari
Ma 1

Instap peuters

Ma 6

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

Di 14 - Do 16

LS: oudercontact

Do 16

Infomoment instappers

Vr 17

Rapport 3

Za 18 - Zo 26

Krokusvakantie = GEEN SCHOOL

Ma 27

Instapmoment peuters

Di 28

KS: oudercontact

Maart
Do 2

KS: oudercontact

Di 14

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

Vr 17

Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Vr 24

KS: Grootouderfeest

Di 28 - Do 30

L6: oudercontact

Do 30

Infomoment instappers

April
Za 1 - Zo 16

Paasvakantie

Ma 17

Instapmoment peuters

Di 18

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

Za 22 - Zo 23

Vormselvieringen

Ma 24 - Vr

KS: mama- en papaweken

Ma 24

L5: American Games

Vr 28

Rapport 4

Mei
Ma 1

Dag van de Arbeid = GEEN SCHOOL

Za 6

Eerste communie

Do 11

Infomoment instappers

Vr 12

K2: Rollebolle

Ma 15

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

Do 18 - Vr 19

Onze - Lieve - Heer - Hemelvaart + brugdag = GEEN SCHOOL

Ma 22

Instapmoment peuters

Wo 24

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Ma 29

Pinkstermaandag = GEEN SCHOOL

Di 30

L5: vertrek openluchtklassen

Juni
Vr 2

L5: Terugkomst openluchtklassen

Za 3

Schoolfeest

Ma 12

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

Di 20 - Do 22

KS: oudercontact

Vr 23

LS: Schoolreis

Ma 26 -Di 27

L1-5: oudercontact

Di 27

Rapport 5

Wo 28

19u: Dankavond L6

Vr 30

Laatste schooldag (einde om 12.05u)

