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Wist je dat?

We opmerken dat er heel wat ouders op het domein, op de paden,
fietsen?

Het is niet de bedoeling dat er gefietst wordt op het terrein.

Wens je toch je fiets mee te nemen tot aan de crèche, speelplaats of
kleuterblok? Neem deze dan bij de hand, al stappend.

We willen ieders veiligheid garanderen, dankjewel!

Wist je dat?

De voor - en naschoolse opvang een gsm nummer heeft?

We merken dat heel wat ouders, die de opvang willen bereiken, inhaken net voor de
telefoon doorgeschakeld wordt vanuit het secretariaat naar de gsm.

Bij deze geven we graag het nummer mee indien je Carolien rechtstreeks wenst te
bereiken tijdens de uren van voor - en naschoolse opvang.

gsm opvang: 0490/49.55.68

Wist je dat?

Vanaf deze week t.e.m. 3 juni er leefgroepoverleg is?

We roepen dan ook graag op aan de ouders van de leefgroepen om hier zeker bij aan te
sluiten. Samen maken we school dus jullie aanwezigheid is van belang.  Op dit overleg
worden heel wat interessante zaken besproken en is er ruimte en tijd om als ouders input
en feedback te geven rond de leefgroep/school van jouw kind(eren).

Iedere leefgroep plande dit op een ander moment dus vraag zeker bij de betrokken
klasbegeleider wanneer dit doorgaat.  Jullie kregen ook op voorhand een form om in te
vullen (via het weeknieuws), zo krijgt het leefgroepoverleg vorm.

http://www.freinetcontext.be


Wist je dat?

Na het forum vorige vrijdag (dat trouwens schitterend was) een ouderbar werd
georganiseerd?  Heel veel mensen hebben genoten van een gezellig samenzijn, een
gezellige opstapper naar het weekend!  De volgende ouderbar is op 3 juni!

Wist je dat?

Afgelopen weekend het groeifeest/lentefeest plaatsvond. Een nieuwe mijlpaal in deze
kinderen hun leven. Proficiat aan allemaal!

Samen met hun gezin/familie troffen ze het met het mooie weer en beleefden een
fantastische, mooie dag!



1. Belangrijke data

mei

● periode 16 mei - 3 juni: LGO’s (leefgroepoverleg) . Meer info omtrent exact geplande datum

bij de klasbegeleider te verkrijgen.

● 25 mei: geen school: pedagogische studiedag - opvang via de Tandem:

https://forms.gle/3cPTFW4NsBi4Ju996

● 26 - 27 mei: verlengd weekend van Hemelvaart

juni

● 3 juni: doorschuifdag (geen forum, maar wel ouderbar!)

● 6 juni: Pinkstermaandag = geen school en geen opvang

● 20 juni: facultatieve vrije dag = geen school: vrije dag: opvang via de Tandem:

https://forms.gle/LNwEyvo1zqR1efZE8

● 27 - 30 juni: individuele gesprekken

● 27 juni: proclamaties zesdejaars (enkel voor ouders L6)

● de week van 27 juni: geen warme maaltijden meer: iedereen brengt eigen lunchpakket

mee.

● 30 juni: halve dag: school is uit om 11.50u.  Er is opvang in Context: inschrijven kan via dit

formulier: https://forms.gle/FNUJfr6hGB1zaQyG8

2. Moederkloek

In onze weggeefwinkel, de Moederkloek hangen er heel wat verschillende mooie kleedjes die

wachten om gedragen te worden. Er is een ruime keuze in maten en kleuren. Kom zeker eens

kijken!

https://forms.gle/3cPTFW4NsBi4Ju996
https://forms.gle/LNwEyvo1zqR1efZE8
https://forms.gle/FNUJfr6hGB1zaQyG8


3. Oproepen

- verloren!

Eleni (L1) zoekt haar ketting! Heeft iemand deze gevonden?
Geef het gerust af op het secretariaat.

- extra koelkast

Wij zijn op zoek naar een grote frigo.
Heb je er een te geef of weet van eentje die niet meer gebruikt wordt en nog in goede
werking is?
Breng deze gerust binnen bij ons!



4. Highlights uit de leefgroepen







5. Brede school

Opvangmogelijkheden

Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie voorziet de Tandem opnieuw opvang vanaf de peuterklas tot einde

eerste leerjaar. Binnenkort starten wij met de voorbereidingen, maar we kunnen nu al beloven dat

dit een vakantie vol dolle pret zal zijn.

Inschrijven voor de maand juli kan via deze link, voor de maand augustus klik je deze link aan.

Daarnaast kan je ook inschrijven via de website: www.detandem.be

https://forms.gle/utpwZ4k34EUc6bPA7
https://forms.gle/seKT77ztkyRjxDpT7
http://www.detandem.be/


Externe initiatieven

PIT Brugge - zomerkampen



Voorleesochtenden Clavis Brugge


