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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?

Het schoolfeest opnieuw een geslaagd evenement was! Een pluim voor de organisatie!

We evalueren het feest niet alleen met het team en de kinderen, ook jullie mening is van
belang. Graag een oproep om onderstaande form in te vullen.

https://forms.gle/StsdXHsKJfxT4nKFA

http://www.freinetcontext.be
https://forms.gle/StsdXHsKJfxT4nKFA




1. Belangrijke data

mei

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

bij de klasbegeleider te verkrijgen.

● 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 voor middenbouw en bovenbouw, dit

in functie van de grote kuis voor de vakantie: iedereen brengt een eigen lunchpakket mee.

De kinderen van de onderbouw eten wel nog warm die week.

● 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. Doorschuifmoment

In één van de vorige schoolnieuws berichten stond reeds vermeld dat er op vrijdag 3 juni een
doorschuifmoment gepland staat. De kinderen kunnen al eens ervaren wat volgend schooljaar
brengt! Dit van 13.30u tot 14.30u.

Er was eerst meegedeeld dat de ouders hun kind(eren) kunnen ophalen aan de klas van het
volgende jaar, maar in team hebben we beslist om 14.30u nog een momentje van napraten te
houden binnen de eigen leefgroep. Jullie kind(eren) worden dus zoals gewoonlijk opgehaald.

Nadien kunnen jullie het weekend inzetten bij de ouderbar! Kom zeker langs; gezelligheid troef!

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


3. Highlights uit de leefgroepen



4. 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


