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Wist je dat?

Er afgelopen week teken gevonden zijn.

Gelieve jullie kind(eren) te controleren.

Tips om teken op het lichaam te vinden;

● Een teek is erg klein, slechts 1 tot 3 millimeter. Teken zijn makkelijk over het hoofd te zien.
Als een teek u net heeft gebeten, lijkt het of er een zwart puntje op uw huid zit. Door het
opzuigen van bloed zwellen teken na een paar dagen op tot een bruin of grijs bolletje ter
grootte van een erwt.

● Vergeet niet de liezen, bilspleet, oksels, onder de randen van ondergoed, achter de oren
en rond de haargrens in je nek goed te controleren. Sommige van deze plekken kan je zelf
moeilijk zien

● Gebruik zo nodig een vergrootglas en een spiegel voor plekken die u zelf moeilijk kunt
zien, of vraag iemand anders om u op teken te controleren.

● Controleer ook uw kleding. Haal teken weg die op uw kleding zitten. Zitten ze vast, was
uw kleding minimaal 30 minuten op 60 graden of stop het in de wasdroger.

Wist je dat?

Cokido deze zomer van start gaan op onze school? Zoek je ook nog opvang deze
zomervakantie?  Kom bijspelen in de vertrouwde omgeving van Context.  Opvang voor
kinderen vanaf het eerste kleuter.  Georganiseerd van ouders voor ouders.

Check: www.cokido.be voor informatie over het concept of neem contact op met de
leefgroepouders voor deelname.

http://www.freinetcontext.be
http://www.cokido.be


Volgende dagen/ weken wordt er opvang georganiseerd;

11-15 juli en 25-28 juli

1-5 augustus en  8-12 augustus

22-26 augustus en 29-31 augustus

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

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

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.

Er zijn ook geen koeken en fruit meer ter beschikking vanaf dinsdag 28/6. Gelieve je zoon/dochter

te voorzien van fruit en koek voor die laatste dagen.

● 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

https://forms.gle/StsdXHsKJfxT4nKFA
https://forms.gle/LNwEyvo1zqR1efZE8
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.

- illustrator - tekentalent gezocht

Werkgroep communicatie zoekt naar een illustrator om onze naam, onze website, onze

communicatie mooier te maken, op te leuken, verder uit te werken.

We zijn specifiek naar iemand op zoek die blaadjes, beestjes, bomen, natuur kan tekenen.

Later kan dit door een grafisch ontwerper gedigitaliseerd worden.

Heb jij hier zin in? Stuur gerust een tekening door naar Fien! We kijken er alvast naar uit!

Meer info bij fien.wackenier@freinetcontext.be

mailto:fien.wackenier@freinetcontext.be


3. Highlights uit de leefgroepen





4. Brede school

Externe initiatieven

PIT Brugge - zomerkampen



Voorleesochtenden Clavis Brugge


