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fluo-jasjes :  

Ook nu nog verwachen we dat onze 

kinderen hun fluo-jasje dragen wanneer 

ze van huis naar school gaan.  

schoolfeest 26 mei  

We hopen dat de weergoden ons gunstig gestemd zullen zijn. Voorzie u alvast op voldoende warme kledij 

want het optreden van onze kinderen is op de speelplaats.  

Er wordt een heuse beach-bar ingericht naast de zandbak. Kom alvast proeven van onze heerlijke 

aperitieven vanaf 11.00 uur.  

’s Middags is er een eetfestijn. We hopen bij mooi weer alles te kunnen opstellen op de speelplaats. 

Zoniet, voorzien wij plaatsen in ’t Klokhuis, onze eetzaal, de Orbit, … Er zijn geen voorbehouden plaatsen.  

In de namiddag is de ambiance compleet bij het optreden van onze kinderen. Dragen jullie ook ‘bling-

bling’-kledij ? 

maandag 3 juni  : lokale verlofdag 

Op maandag 3 juni, de dag na het 

Vormsel, hebben wij onze 2de lokale 

verlofdag. De kinderen kunnen thuis 

genieten van een dagje spelen, rusten, 

… om daarna de laatste maand van dit 

schooljaar in te zetten.  

Er is die dag geen opvang voorzien 

vanuit de gemeente !!!  

 

Eerste Communie :  

Langs deze weg een dikke proficiat aan 

alle leerlingen die op zondag 12 mei hun 

Eerste Communie hebben gedaan.  

Vormsel :  

Op zondag 2 juni worden talrijke 

leerlingen van onze school gevormd. 

Van harte proficiat met de hernieuwing 

van hun doopgeloften aan deze 

jongvolwassenen.  

peuterkijkdag 

Op zaterdag 15 juni worden alle mama’s en papa’s 

met een toekomstige kleuter van 10.00 uur tot    

12.00 uur uitgenodigd naar onze laatste 

peuterkijkdag van dit schooljaar.  

Heeft uw buur, of iemand in de familie, of vrienden, ie 

een kindje welk nog dit jaar of in 2020 naar school 

mag, … nodig hen uit of geef ons de adresgegevens 

door.  

wenmoment nieuwe kleuters  

Op maandag 27 mei zijn alle nieuwe 

kleuters (en hun ouders) welkom op het 

wenmoment van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

Enkele van die kleuters starten pas in 

september, maar zijn zeker welkom op 

het wenmoment.  

http://www.vbs-bijenkorf.be/
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donderdag 27 juni : picknick voor kleuter- en lagere school 
Op donderdag 27 juni kan er geen warme maaltijd of soep meer 
besteld worden.  
Alle kleuters en lagere schoolkinderen brengen die dag eigen 
picknick en drank mee naar school. 
In de laatste week is er geen naschoolse studie meer !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender van de laatste weken  

 

mei 2019 

woensdag 22 mei  peanutbal voor de 3de graad  

vrijdag 24 mei  generale repetitie voor het schoolfeest  

zondag  26 mei schoolfeest vanaf 11.00 uur  

maandag 27 mei wenmoment nieuwe kleuters (16.00 uur - 18.00 uur) 

woensdag 29 mei  uitleg in het 4de en 5de leerjaar i.v.m. de bevrijding 
van Sleidinge tijdens het einde van de wereldoorlog 

donderdag 30 mei O.L.H.-Hemelvaart / vrijaf voor de leerlingen  

vrijdag 31 mei  brugdag / vrijaf voor de leerlingen  

 

juni 2019 

zondag 2 juni Vormsel 

maandag  3 juni  lokale verlofdag / vrijaf voor de leerlingen  

zondag 9 juni Pinksteren  

maandag 10 juni Pinkstermaandag / vrijaf voor de leerlingen 

zaterdag 15 juni peuterkijkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur  

woensdag  19 juni vergadering van het oudercomité (20.00 uur) 

maandag 24 juni schoolreis 1ste en 2de leerjaar (Torhout) 
sportdag voor 1ste en 2de kleuterklas  
vergadering schoolraad om 19.30 uur  

woensdag 26 juni  afscheidsreceptie voor het 6de leerjaar (20.00 uur) 

donderdag 27 juni picknick meebrengen naar school 
schoolreis 3de leerjaar (MSK en Gravensteen) 
schoolreis 4de leerjaar (zoo Antwerpen) 
rapport voor de lagere school  

vrijdag 28 juni  laatste schooldag (tot ’s middags) 

zaterdag 29 juni t/m zondag 1 september : grote vakantie voor alle leerlingen  

 

belangrijk bericht ivm de laatste schooldag !  

Op vrijdag 28 juni is het de laatste schoodag.. Om 11.40 uur rinkelt de bel voor de 

laatste maal dit schooljaar.  

Er zal in de namiddag GEEN OPVANG zijn (noch door de school, noch door de 

gemeente).  

Wij hebben die namiddag nog een vergadering als voorbereiding op volgend schooljaar. 

Dringende oudercontacten kunnen nog gebeuren tot 12.30 uur of op een ander moment 

in de week ! 

 

Bedankt voor uw begrip ! 

 

Peter Van Hulle 

directeur 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dringende oudercontacten kunnen nog gebeuren tot 12.30 uur of op een ander moment 

in de week !  

 

Bedankt voor uw begip ! 

 

Peter Van Hulle 

Directeur  
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