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Beste ouders 

Het is niet te geloven, maar het is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  April en mei stond 

voor een groot deel in het teken van natuur binnen onze prioriteit “Een andere blik op wero”. 

Gelukkig waren de weergoden ons daarbij ook goed gezind.  

L1-L2-L4-L5 en L6 namen de boot naar de overkant van de Schelde 

     

L1 maakt het stil op zoek naar vogels. 
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Lieve papa 

Kom eens even 

Met je hoofd heel dichtbij 

Ik wil je een kusje geven 

En een knuffel erbij 

Er zijn miljoenen vaders 

En daar zitten leuke bij 

Maar de allerleukste en liefste 

vader dat is die van mij! 
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L2 onderzocht alle mogelijke sporen. 

De Galloways zijn de favoriet van groot en klein. 

     

L4 leerde heel wat bij over plas, dras en alles betreffende water in ons natuurreservaat. 

  

K2 en K3 gingen op uitstap naar de vijvers van de Watertuin.          

    



   L6 bestudeerde het Sigmaplan.                    

Niet vergeten!!  Schoolfotograaf komt op maandag 31 mei.  Er worden enkel 

individuele foto’s en klasfoto’s gemaakt om de bubbels maximaal uit elkaar te 

houden.  Broers/zussenfoto’s gaan dit schooljaar dus niet door. 

 

Opgepast!  De gemeenteraad besliste om potjesmarkt een week te verlaten. 

Onze verlofdag schuift bijgevolg ook een week op . Op maandag 14 juni is er 

GEEN school en GEEN opvang.  Er wordt gemeentelijke opvang voorzien; 

inschrijven verplicht via www.webshop.wichelen.be.  Maandag 7 juni is het dus 

gewoon school. 

 

 juni = fiets en verkeersmaand 

▪ L1, L2 en L3 brengen op 1 juni hun fiets mee en worden hopelijk ‘Meester op 

hun fiets’ door het afleggen van een behendigheidsparcours. 

▪ Onze kleuters brengen hun fiets mee op woensdag 16 juni voor een 

fietsparcours op onze speelplaats.  Indien slecht weer wagen we een nieuwe 

poging op woensdag 23 juni. 

▪ L6 gaat zelfstandig op pad om hun fietsexamen af te leggen op 9 juni. 

▪ L5 maakt zich op voor de grote verkeerstoets. 

▪ L1 en L2 doen er ook alles aan om hun voetgangersbrevet te verdienen. 

 

   De infoavond van K3 naar L1 gaat digitaal  door op 

donderdag  17 juni 2021 om 19u30.  De betrokken ouders zullen hiervoor een 

uitnodiging krijgen via mail. 

 

Dinsdag 22 juni geen huiswerkklas! 

 

 

 We sluiten de laatste dagen van het schooljaar in stijl af! 

▪ Vrijdag 25 juni is er in de voormiddag de afzwaaiparty voor onze kleuters van K3 op school.  

▪ Diezelfde dag krijgen al onze kinderen in afzonderlijke groepen een theatervoorstelling 

voorgeschoteld van Kip Van Troje 

▪ Maandag  28 juni vieren we met zijn allen feest in openlucht en stellen we aan elkaar onze 

corona top tien voor. 
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▪ Dinsdag 29 juni gaat L6 naar Bellewaerde, krijgen ze daarna een gratis maaltijd op school en 

is er ’s avonds hun proclamatie.  Hoe die er concreet zal uitzien, gezien de 

veiligheidsmaatregelen, wordt later meegedeeld aan de ouders van L6 

▪ Woensdag 30 juni is er de gezamenlijke afscheidsviering in openlucht verzorgd door de 

leerlingen van L3.  Het schooljaar eindigt die dag om 12u10. 

 

Omdat we dit schooljaar niet naar de Donk gaan in de laatste schooldagen, 

kan uw kind tot en met dinsdag 29 juni warm blijven eten.    

De factuur van juni wordt in de eerste week van juli digitaal doorgemaild.  

Mogen we vragen deze binnen de 8 dagen te willen betalen, waarvoor dank. 

 

Nieuws vanuit de werkgroep pastorale 

We zetten vorige maand onze mama’s in de bloemetjes, dan is het nu natuurlijk op  

13 juni ook de beurt aan onze papa’s. We plaatsen hiernaast het beeld van God als God 

de Vader. 

Heer onze Vader 
jij weet wanneer ik boos of humeurig ben 
en wanneer ik lief ben voor de anderen. 

Dank je dat je als een vader voor me wil blijven 
zorgen 

en ook altijd van me te blijven houden. 

(Bethan James) 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bib: Kinderen die nog boeken van de bib hebben, brengen die ten laatste op dinsdag 16 juni terug mee 
naar school.  
 

Het inschrijfstrookje om in te schrijven voor volgend schooljaar, wordt in de klassen uitgedeeld (één 
per gezin).  Gelieve dit in te vullen en terug te bezorgen tegen 16 juni a.u.b.. 
 

De kalender voor volgend schooljaar krijgen jullie per mail doorgestuurd in de laatste week van juni. 
  
Mag ik jullie allen nu al een heel deugddoende vakantie toewensen?  Voor de leerlingen van het zesde, 
een goede start in het secundair en aan alle ouders: dank u wel voor het vertrouwen en tot volgend 
schooljaar! 
 

De school is in de vakantie open van 1 t/m 9 juli geopend en terug vanaf 23 augustus, telkens van 10 
tot 12 uur of na afspraak. 
 

Hilde Kerckaert 

directie 

 


