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Wist je dat?

Er opnieuw heel wat verloren voorwerpen opgestapeld in de box liggen.. We vinden dit
toch wel vervelend. Dit zorgt voor een slordige boel in ons nest. Nog geen week (na de
paasvakantie) nadat de box volledig geleegd werd, lagen er al opnieuw verloren spullen
in..

Controleer je steeds dat je  kind(eren) alles mee hebben naar huis?

Bij deze geven we iedereen de kans om alle spullen te komen bekijken. Dit voor 1 week.
Op het einde van de week, zullen de spullen in de Moederkloek (en naderhand bij andere
organisaties)  belanden zodat de box opnieuw leeg is en er geen spullen meer
rondslingeren.

Week van de verloren voorwerpen: 13 juni t.e.m. 17 juni

De spullen zullen te bekijken zijn in de eetzaal.

Handige tip: kenmerk de kledij/jassen/fluohesjes/andere
spullen van uw zoon/dochter. Zeker naar volgend
schooljaar toe

Wist je dat?

Kalden uit P/K1 grote broer geworden is! Het broertje kreeg de naam Jamyang.

Proficiat aan de kersverse ouders!

http://www.freinetcontext.be


Wist je dat?

> Dat er op woensdag 29 juni een eindforum gepland staat?

Het eindforum start om iets vroeger, namelijk om 10u45. Bij mooi weer zal dat buiten
doorgaan.  De pijlen op het terrein  zullen jullie wegwijzen.

Aansluitend (rond 11u30) gaat de grote sprong door voor onze kinderen van het 3de
kleuter. Een magisch, belangrijk en spannend moment voor onze kinderen en
begeleiders.  Ook voor de ouders natuurlijk :)

Nadien houden de ouders van het ouderoverleg de ouderbar open.  Ze hadden het leuke
idee jullie uit te nodigen om jullie picknick mee te nemen, zodat we met z’n allen gezellig
kunnen afsluiten.

> donderdag 30 juni is de school uit om 11u50, er nadien opvang voorzien.  Inschrijven
kan via deze link: https://forms.gle/FNUJfr6hGB1zaQyG8

Wist je dat?

we het schoolfeest hebben geëvalueerd?  We nemen alle info mee op onze evaluatiedag.
Niet alleen de stem van  het team en de kinderen is belangrijk, ook jullie mening is van
groot belang.

Nog niet veel ouders hebben de form ingevuld. De form is zowel van toepassing voor
ouders die aanwezig waren, als voor ouders die er niet bij konden zijn. Ook jullie
bevindingen/voorstellen nemen we mee.

Graag nog een warme oproep om onderstaande form in te vullen.

https://forms.gle/StsdXHsKJfxT4nKFA

https://forms.gle/FNUJfr6hGB1zaQyG8
https://forms.gle/StsdXHsKJfxT4nKFA


1. Belangrijke data

juni

● 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.

● 29 juni: eindforum om 10.45u.

● 29 juni: grote sprong van K3 naar L1 om 11.30u

● 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. Oproepen

- puzzels

Onze begeleiders van K2/K3 zijn op zoek naar puzzels. Liefst puzzels vanaf 60 stukken en meer.

Heb je puzzels, die nog volledig zijn, te geef? Breng deze zeker binnen bij Maharany, in de
papegaaienklas.

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


3. Highlights uit de leefgroepen



4. Brede school

Opvangmogelijkheden

Zomervakantie

Nog een kleine reminder dat Rinkelbel (de Tandem) tijdens de zomervakantie opvang voorziet

voor kinderen vanaf de peuterklas tot einde 1ste leerjaar.

De thema's zijn de volgende:

● 4/07 - 8/07: Piraten met op vrijdag 8 juli uitstap naar de zee

● 12/07 - 15/07 : Beestenboel met op vrijdag 15 juli uitstap naar de kinderboerderij

● 8/08 - 12/08 : Trolls met op vrijdag 12 augustus uitstap naar Tillegembos

● 16/08 -19/08: Ninja's

● 23/08 - 25/08 en 29/08 - 31/08 : Restaurant misverstand met op woensdag 31 augustus

een kinderfeestje

Prijzen:

● 5 dagen: 90 euro

● 4 dagen: 80 euro

● 3 dagen: 55 euro

● 2 dagen: 35 euro

● 1 dag: 20 euro

Jullie kunnen jullie kind nog inschrijven tot en met vrijdag 10 juni. (VANDAAG)

Voor de maand juli is dit via deze link en voor de maand augustus is dit via deze link

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

https://forms.gle/gDvSddxNY5FECdsT7
https://forms.gle/Mf2sf2Dq77fd7fwD9
http://www.detandem.be/


Externe initiatieven

PIT Brugge - zomerkampen



Feest in ‘t park

Feest in ’t Park is een gratis mondiaal festival in het Brugse Minnewaterpark. Je maakt er kennis
met culturen van over de hele wereld. Zuiderse muziek, wereldkeuken, verhalen, workshops, een
wereldkinderdorp, een Fairtrade corner…. activiteiten en inspiratie in overvloed!

Duurzaamheid is de voornaamste leidraad van Feest in ’t Park.Elk jaar belicht het festival drie
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals; SDG’s) in het
bijzonder. Dit jaar ligt de focus op:

SDG 4: Kwaliteitsvol onderwijs
SDG 12: Duurzame consumptie en productie
SDG 15: Leven op het land

Tijdens het festival maak je ook kennis met de werking van mondiale partners, ngo’s en vierde
pijlerorganisaties. Je kunt er lokale producten kopen uit alle hoeken van de wereld. Ontdek alle
mondiale partners hier.

Het programma bestaat uit muziekoptredens, doorlopende performances, kinderanimatie,
infostanden en workshops.

Praktische info

Feest in ’t Park vindt plaats op zaterdag 25 juni van 14.00u tot 01.00 in het Minnewaterpark in
Brugge. De toegang tot het park en alle activiteiten op het festival zijn gratis. Reservaties zijn niet
nodig. In het Wereld Kinderdorp zijn er activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Eten en drinken

Alle eetstanden serveren gerechten met oog voor duurzame voeding. Geniet van de
wereldkeuken die ze aanbieden. Je betaalt er met cash of Bancontact.

Aan de bar betaal je met drankbonnen die je koopt aan de bonnenstand op het festivalterrein.

Bekijk via onderstaande link het programma.
https://feestintpark.be/programma/

https://feestintpark.be/partners/
https://feestintpark.be/programma/


Roefelland

Op zaterdag 25 juni organiseert de Jeugddienst Brugge opnieuw Roefelland.
Kinderen van 6 jaar tot 12 jaar kunnen deelnemen aan activiteiten die doorgaan op verschillende
plaatsen en kunnen zo al spelende kennis maken met verschillende beroepen (bibliothecaris,
bloemist, boswachter, brandweerman, busbestuurder bij De Lijn, kapitein, winkelbediende, kok,
koetsier, …).

Er zijn terug heel wat bedrijven die mee doen.
Op de website www.jeugddienstbrugge.be/roefelland vinden jullie een overzicht van welke
bedrijven/diensten participeren.
Vooraf inschrijven is verplicht! Ieder kind kan inschrijven voor maximum 3 verschillende
activiteiten.

https://www.jeugddienstbrugge.be/roefelland

Zeker een aanrader!

Biobello - in de kijker - veggie burgers

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jeugddienstbrugge.be%2Froefelland&data=05%7C01%7CStefanie.Darrou%40brugge.be%7C3d75740fafd04041b92b08da43a14d1d%7Cd2d653fdfd874f618e78ed93ea3cc6bb%7C0%7C0%7C637896657375668984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s4OrLpQJKsZywdW49ZgNaZQ%2Bqmhw7C719Poj%2FpmS9F0%3D&reserved=0
https://www.jeugddienstbrugge.be/roefelland


Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp



Voorleesochtenden Clavis Brugge


