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De tijd vliegt … 

De laatste maand van dit ‘rare’ 

schooljaar is reeds aangebroken. Voor de 

grote vakantie lonkt, komen er nog heel 

wat toetsen aan. Ik wens alle leerlingen 

alvast veel succes.  

 

Getuigschriften eind zesde leerjaar   

Op vrijdag 25 juni is er feest op school. Dan is het tijd 

voor een plechtig moment met de officiële overhandiging 

van de getuigschriften aan de meisjes en jongens van het 

6de leerjaar. We wensen hen alvast veel succes in het 

middelbaar.  

 

Peuterkijkdagen  

Op vrijdag 11 (16.00 uur – 18.00 uur) en zaterdag 12 juni 

(10.00 uur – 12.00 uur) worden alle mama’s en papa’s 

met een toekomstige kleuter uitgenodigd naar onze laatste 

peuterkijkdag van dit schooljaar. Heeft uw buur of iemand 

in de familie of vrienden, een kindje dat volgend 

schooljaar naar school mag, nodig hen uit of geef ons de 

adresgegevens door.  

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Wanneer uw kind reeds is ingeschreven in onze school als 

kleuter of als kind in de lagere school, blijft het ingeschreven 

voor het komend schooljaar. Ook kleuters uit de derde 

kleuterklas die naar het eerste leerjaar gaan, dienen niet 

opnieuw te worden ingeschreven. Kinderen die de school 

verlaten, willen wij veel succes toewensen. Mogen wij vragen 

dit tijdig te melden aan de directie.  

 

 

Kalender 2021-2022 

De kalender met de 

schoolvakanties en de vrije 

dagen voor volgend 

schooljaar bezorgen wij u de 

laatste week van juni.  

 

Warme maaltijden tot en met vrijdag 

25 juni 

Op maandag 28 en dinsdag 29 juni 

worden geen warme maaltijden meer 

aangeboden. Alle kleuters en kinderen 

van de lagere school brengen die dagen 

hun eigen picknick (en drank) mee naar 

school.  

 

Zwemmen  

Op 4 en 18 juni gaan we zwemmen met het 2de, 

3de, 4de  leerjaar. Jammer genoeg mogen wij geen 

extra ouders meevragen om ons te helpen.  

 

http://www.vbs-bijenkorf.be/
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Belangrijk bericht i.v.m. woensdagmiddag 30 juni 

Op woensdag 30 juni eindigt het schooljaar ’s middags om 12.05 uur.  

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

Dringende oudercontacten kunnen nog gebeuren na contact met de leerkracht (en bij voorkeur op een 

ander moment in de week). 

Mochten er nog vragen of bezorgdheden zijn, dan kan u steeds bij de directie terecht. De eerste week 

van juli is de school ook open. Hierover volgt nog een mededeling eind juni.  

 

Schoolreizen 

Gezien de huidige corona-maatregelen is het mogelijk om alle klassen nog een uitstap te laten maken 

voor het einde van het schooljaar. De eerste en tweede kleuterklas brachten reeds een bezoek aan Harry 

Malter en de derde kleuterklas trok naar De Sierk in De Haan. De kabouterklas maakt nog een 

gezellige uitstap naar het chirolokaal.  

Het 1ste en 2de leerjaar trekt op dinsdag 29 juni naar het domein Puyenbroeck in Wachtebeke.  

Het 3de en 4de leerjaar gaan op maandag 28 juni op schoolreis naar Bellewaerde.  

Het 5de leerjaar trekt met de fiets naar Eeklo en Lembeke op dinsdag 29 juni. 

Het 6de leerjaar gaat naar Oudenaarde op survival op dinsdag 29 juni. 

 

Het oudercomité trakteert op een ijsje 

Op vrijdag 25 juni worden alle kinderen 

getrakteerd op een heerlijk ijsje. De ijskar 

komt op bezoek.  

 

Laatste schoolfactuur  

Deze wordt opgemaakt op vrijdag 25 juni en 

via mail verstuurd voor 30 juni. Mogen wij 

vragen om deze correct en tijdig te betalen ? 

Zo kunnen wij ook financieel het schooljaar 

vlot afsluiten.  

Er zijn enkele openstaande schoolrekeningen 

(waarschijnlijk door vergetelijkheid). Gelieve 

ook deze in orde te brengen voor 30 juni. 

Heeft u nog een openstaande rekening dan 

wordt dit zeker nog meegedeeld.  

 

 

Boekenbeestenwandeling  

Nog tot 20 juni kan iedereen deelnemen aan 

onze boekenbeestenwandeling in en rond de 

school (4,5 km). 

Alle kinderen van onze school die deelnemen, 

krijgen alvast een attentie. Op het einde van 

het schooljaar worden enkele mooie prijzen 

uitgeloot onder alle deelnemers.  

Op de website van onze school kan u het 

deelnemingsformulier terugvinden.  

 

http://www.vbs-bijenkorf.be/
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Kalender juni 2021  

 

dinsdag 1 juni klasfoto’s 

3de en 4de leerjaar een beeldende activiteit in CC Stroming  

vrijdag  4 juni  sportrapport voor de lagere school  

zwemmen voor het 2de, 3de en 4de leerjaar (voormiddag) 

vrijdag 11 juni  peuterkijkdag van 16.00 uur  – 18.00 uur 

sportdag voor het 1ste en 2de leerjaar  

zaterdag 12 juni  peuterkijkdag van 10.00 uur – 12.00 uur  

zondag 13 juni  Vaderdag 

vrijdag 18 juni  zwemmen voor het 2de en 3de leerjaar (voormiddag) 

woensdag 23 juni  vergadering oudercomité 

donderdag 24 juni schoolraad  

vrijdag 25 juni  afscheidsreceptie voor het 6de leerjaar  

maandag 28 juni  schoolreis voor het 3de en 4de leerjaar (Bellewaerde) 

dinsdag 29 juni  schoolreis voor het 1ste en 2de leerjaar (Puyenbroeck) 

schoolreis voor het 5de leerjaar (Eeklo en Lembeke) 

schoolreis voor het 6de leerjaar (Oudenaarde) 

woensdag 30 juni  laatste schooldag tot 12.05 uur (geen opvang op woensdagnamiddag) 

rapport voor alle leerlingen van de lagere school  

donderdag 1 juli t/m dinsdag 31 augustus : grote vakantie 

woensdag 1 september  eerste schooldag van het nieuwe hopelijk ‘corona-vrij’ schooljaar  

  

http://www.vbs-bijenkorf.be/

