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30 juni 2022 

 
 
Beste ouders, 
 
Een welverdiende vakantie staat voor de deur. We hopen dat het 2 heerlijke 
maanden worden voor u en uw kind(-eren) ! 
 
Maar we  kijken ook vooruit en geven u graag al enkele weetjes mee voor het 
volgende schooljaar. 
 
Het open klasmoment zal dit jaar doorgaan op dinsdag 30 augustus 2022 van 
17.00 tot 18.30 uur. 
We verwelkomen alle kinderen en ouders om een kijkje te nemen in de klas en 
kennis te maken met de nieuwe juf of meester. 
 
Op donderdag 1 september 2022 om 08.30 uur start het nieuwe schooljaar. 
De school voorziet in zowat alle benodigdheden maar mogen we vragen zelf voor het 
volgende te zorgen : 

 een schooltas  

 een brooddoos voor wie op school blijft lunchen (de eerste 2 weken is er geen 
warme maaltijd) en een koekjesdoos om koekjes mee te brengen 

 een turnzakje met  turnpantoffels, donkerblauw turnbroekje en turnbloesje 
(liefst met logo van onze school). Indien u dit (nog) niet hebt, kan u bij het 
begin van het schooljaar een turnbloesje en –broekje bestellen  

 een doos papieren zakdoekjes 
 
Verder hoeven de kinderen niets mee te brengen : geen stiften, kleurpotloden, … 

Toch is het handig om thuis wat schrijfgerief en kleurmateriaal te voorzien voor het 

huiswerk. 

 
We nodigen u ook nu alvast uit voor de info-avonden waarop de leerkracht u wegwijs 
zal maken in de werking van de nieuwe klas en het verloop van het schooljaar : 

 maandagavond 5 september 2022 voor het 1 ste en 2 de leerjaar 

 dinsdagavond 6 september 2022 voor het 3 de en 4 de leerjaar 

 woensdagavond 7 september 2022 voor het 5 de en 6 de leerjaar 
 
In bijlagen vindt u de lijsten met gedane uitstappen en vrije dagen.  
 
Wij wensen u van harte een prettige, zonnige en deugddoende vakantieperiode toe ! 

        
Met vriendelijke groeten, 

        
Mevr. Nathalie Leblanc en mevr. Ria Van Assche 
pedagogische directeurs 
           


