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Nieuwsbrief  mei 

Op tijd op school  

Ook in de laatste maand van het schooljaar vinden we het fijn de  

lessen op tijd te laten starten. 

 

Draag ook jij je steentje bij door om 8u25 op school te zijn? 

Schoolteam 
 

Juf Astrid herstart bij ons op school op maandag 3/06.  

Zij gaat aan de slag binnen de zorgwerking van de kleuterschool. 

Schoolbestuur: VZW Katholieke Scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode – Bergstraat 32A – 9820 Merelbeke ~ ondernemingsnummer: 416252536  

Schoolfeest 

Op zaterdag 11 mei vierden we ons jaarlijkse schoolfeest.  

Het was een fantastische editie met stralende zon, blije gezichten, leuke workshops, een heerlijke 

barbecue en een fantastisch vrij podium.  

Bedankt aan alle helpende handen en de vele aanwezigen!   

Workshop ouder—kind schminken     workshop dans 
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Teken 

Familienieuws 

Derya (L1B), Devrim (K1B) en juf Selma (PWA toezicht) namen afscheid van hun nonkel/broer. 

Heb je genoten van een dagje in het groen (tuin, bos, park, ...)? Fijn! Genieten van de natuur is goed 

voor je gezondheid. Maar ... wees niet gek! Doe dezelfde dag nog de TEKENCHECK!  

Teken zijn erg kleine, spinachtige beestjes. Ze leven tussen vochtige bladeren en in hoog, schaduwrijk 

gras. 

Omdat teken bloed nodig hebben om zich voort te planten, kruipen ze op mensen en dieren en bijten 

ze zich vast.  Dat doen ze vooral tussen maart en oktober.  

Conversatietafels Nederlands 

8 weken lang kwamen enkele moeders samen om Nederlands te oefenen. Ze hadden het over ver-

schillende thema’s zoals de school, de buurt, sociale media,....  

Het was steeds een gezellig ontmoetingsmoment met een grote gedrevenheid om de Nederlands taal 

onder de knie te krijgen. 
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Eerste communie 

Luizen  

We stellen vast dat er in sommige klassen luizen zijn.  

Daarom vragen we graag om het haar van jouw kind te controleren.  

1. Je kind zit voorovergebogen over de wasbak of het bad. Maak het 

haar zeer nat met lauw water. 

2. Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Niet uitspoelen. 

3. Kam de knopen uit het haar met de gewone kam. Kam dan met de 

luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek naar het voorhoofd. Start aan het oor en 

schuif na elke kambeweging op tot je aan het andere oor komt. Let op: druk je kam goed tegen 

de hoofdhuid, want luizen nestelen zich zo dicht mogelijk bij de huid. 

4. Herhaal het kammen om de 3 dagen. Was alle kledij op °60, herhaal dit na 3 dagen. 

 

 

Deze trotse kinderen uit het  

eerste leerjaar deden in de maand mei 

hun eerste communie. 

 

Van harte gefeliciteerd! 

Tombola  

Op het schoolfeest werden tombolalotjes verkocht. 

Twee prijzen werden nog niet opgehaald. Heb jij een geel nummer 138 of 401, kom dan snel jouw 

prijs ophalen op de directeur haar bureau. 



 

 

 

Tweede leerjaar 
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Het tweede leerjaar ging op sportdag.  

Het was superleuk!  

We hebben heel wat activiteiten gedaan  

zoals klimparcours, fietsen, volksspelletjes,  

springtouwen, balspelletjes, knikkeren  

en nog veel meer!  

We hebben er erg van genoten,  

ook al was het een klein beetje  

aan het miezelregen.  

We kijken al uit naar volgend jaar!  

Einde ramadan, suikerfeest 

In de negende maand van de islamitische  

maankalender vasten moslims overal ter wereld.  

 

Ze herdenken hiermee dat de profeet Mohammed de 

eerste teksten van de Koran te horen kreeg.  

 

Wanneer de maand voorbij is, vieren ze drie dagen 

feest, het Suikerfeest. 

 

We wensen kinderen en ouders een  

fijn Suikerfeest toe! 
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Kalender juni 

Maandag 3/06 Start zeeklas L1 

  Toneelvoorstelling: de krekel en de mier L3, L2 

Dinsdag 4/06 CLB: medische consulten K1 

Woensdag 5/06 Zwemmen K3, L4 

  Brieven indienen voor de kinderen op zeeklas  

Vrijdag 7/06 Einde zeeklas L1 

  Vaderdagfeest Kleuters 

Maandag 10/06 Geen school: Pinkstermaandag  

Woensdag 12/06 Zwemmen K3 

  Voorleesmoment HBS BP en BK1—BK2 

Donderdag 13/06 Zwemmen L2, L3, L5, L6 

Vrijdag 14/06 Yoga in de klas L1 

Dinsdag 18/06 Blijven slapen op school: K3 A. Biebuycklaan K3 ABL 

Woensdag 19/06 Sportdag kleuters Kleuters ABL 

  Zomerfeest 14u-17u voor de kleuters van  

Henri Bouckaertstraat 

Kleuters HBS 

Donderdag 20/06 Museum: huis van Alijn L1 

Vrijdag 21/06 Schoolreis: De zonnegloed L2 

  Leerlingenraad  

Maandag 24/06 Schoolreis: Veurne L3 

  Schoolreis: Huizingen L4, L5 

  Schoolreis: Technopolis—De Nekker L6 

Dinsdag 25/06 Frietjes op school  

  Blijven slapen op school: K3 H. Bouckaertstraat Kleuters HBS 

Woensdag 26/06 Zwemmen K3 

Donderdag 27/06 Blaarmeersen L3, L4 

  Rondgang in het eerste leerjaar K3 

  18u: proclamatie K3 (sportzaal) K3 

  19u30: proclamatie L6 (sportzaal) L6 

  Rapport L6 

Vrijdag 28/06 Rapport L1, L2, L3, L4, L5 

  9u: slotviering in de kerk lager 

  Einde school om 11u40 

Betalende opvang mogelijk tot 16u 

 

  16u Scools’ out in De Porre  

Ontwerp nieuwsbrief: Véronique Van Damme, brugfiguur en Mieke Clopterop, directeur 


