Nieuwsbrief 25/6/18 – 29/6/18
Kalender
Jaar

Maandag 25/6

K0A
K0B
K1A
K1B
K2A
K2B
K3A
K3B
L1A
L1B
L2A
L2B
L3A
L3B
L4A
L4B
L5A
L5B
L6
Na de
school

Dinsdag 26/6

BWO
BWO
BWO
BWO
BWO
BWO

Woensdag 27/6
SAMDAG

11.20u- 12.10u
10.30u- 11.20u
9.25-10.15u
8.35u-9.25u
14.20u- 15. 10u
13.30u- 14.20u

Donderdag 28/6

.
BWO
BWO
BWO
BWO

10.30-11.20u
11.20-12.10u
8.35-9.25u
9.25-10.15u

LO 8.35u-9.25u
LO 9.25u-10.15u
LO 10.30u-11.20u
nm: fietsexamen
Mini-Academie:
toonmoment
K3 naschoolse sport
L1 - L6 naschoolse sport

LO 13.30-14.20u
ZW 9.55-10.30u
LO 14.20u-15.10u
ZW 9.20-9.55u

10.30-11.20u
11.20-12.10u
8.35-9.25u
9.25-10.15u
LO 9.25u-10.15u
LO 10.30u-11.20u
LO 11.20u-12.10u

Oudercontact KS
Gitaar
Creatief musiceren
Marts plastiques
L1 - L6 naschoolse sport

Laatste schooldag!
Leerkrachtenfeest

Einde om 12u10

Wisselmoment L1-L2

LO
LO
LO
LO

Vrijdag 29/6

Oudercontact LS

Afscheid K3
Proclamatie L6

Belangrijke berichten
Plaatsing kraan: op maandag 25 juni wordt er een kraan geplaatst voor het hoofdgebouw van de Franstalige
secundaire afdeling. De directie van Sacré-Coeur vraagt met aandrang om de poort langs de Heilig-Hartlaan 8
niet te gebruiken. De werken zouden een hele week duren.
Op maandag 25 juni krijgen alle ouders een mail met de nieuwe afspraken, de data en de klasverdeling naar
volgend schooljaar toe.
Maandag 25/6:
● Vandaag (in de namiddag) leggen de leerlingen van het zesde leerjaar hun Grote Fietsexamen af. Alle leerlingen brengen hun
fiets en fietshelm mee!
Dinsdag 26/6:
● De leerlingen van L1 gaan in de namiddag al eens een kijkje nemen in het tweede leerjaar. Niet alleen nieuwe leerkrachten

●
●

maar ook voor het eerst een nieuw gebouw. Spelenderwijs gaan we op ontdekking in L2.
De ouders van de kleutertjes zijn een laatste keer dit schooljaar welkom voor een gesprek met de juf tijdens het
oudercontact.
De kleuters van K2 en K3 mogen hun fiets + helm meebrengen naar school voor fietslessen tijdens de sportles. Ze mogen de
fietsen plaatsen in de polyvalente zaal (turnzaal kleuters).

Woensdag 27/6:
● De ouders van de leerlingen van L1 tem L5 zijn een laatste keer dit schooljaar welkom voor een gesprek met de

juf/meester tijdens het oudercontact. We bespreken het vierde en laatste rapport van dit schooljaar. Gelieve aanwezig te
zijn op het vooraf gekozen uur.

Donderdag 28/6:
● De kleuters van K2 en K3 mogen rollend materiaal meebrengen: rolschaatsen, skateboard en step voor de sportles. Indien
mogelijk ook beschermingsmateriaal voorzien. Materiaal wordt verzameld in de polyvalente zaal.

● 17.00 uur: we nemen vanavond afscheid van onze oudste kleuters. We genieten van een geweldig optreden en wensen
de kinderen van harte proficiat met hun diploma! We wensen hen alle succes toe in hun verdere schoolloopbaan! Proost!

●

18.30 uur: we nemen vanavond afscheid van onze oudste leerlingen. We genieten van een geweldig
optreden en wensen de kinderen van harte proficiat met hun diploma! We wensen hen alle succes toe in hun verdere
schoolloopbaan! Proost!

Vrijdag 29/6:
● Naar jaarlijkse gewoonte vieren we vandaag allemaal samen het leerkrachtenfeest. De leerlingen maakten een bedankje
voor hun leerkracht. Dit stellen ze tijdens een show, geleid door L6, aan iedereen voor. We zijn benieuwd!
●

De kleuters van K0 en K1 mogen rollend materiaal meebrengen voor de sportles: rolschaatsen, skateboard en step. Indien
mogelijk ook beschermingsmateriaal voorzien. Materiaal wordt verzameld in de polyvalente zaal.

● De laatste schooldag eindigt om 12.10 uur. We voorzien toezicht tot 13.00 uur.
Verloren voorwerpen:
Tijdens het oudercontact van de kleuterschool én lagere school zullen we de verloren voorwerpen uitstallen op de speelplaats
(aan de poort). Gelieve goed te kijken of er van jullie kinderen doosjes, kledij, zwemzakken, pantoffels, fietshelmen, … tussen
zitten. Alles wat niet wordt afgehaald, schenken wij aan het goede doel.

Wij wensen iedereen een fantastische vakantie toe!
We zien jullie graag terug op maandag 3 september!
Het schoolteam

