Schooljaar 2011 - 2012

Broechem, juni 2012

Voor meer nieuws → Bekijk onze website : www.glsdesleutel.be
DATUM

KLAS

ACTIVITEIT
vrijdag 1 juni  zondag 3 juni

week 22
vrijdag 1

CLB
6

- CLB-verantwoordelijke Caroline Vangrieken is in de school.
- namiddag : oefenen fietsexamen OVSG *

maandag 4 juni  zondag 10 juni

week 23
maandag 4

A

6
OC

- Start van de (S)TRAPWEEK  weg met de vieze luchtjes !
We proberen deze week te voet of met de fiets naar school te
komen. Zo sparen we zuivere kilometers. We willen onze fiets
extra in de kijker zetten door hem mooi/blits te versieren.
- Bezoek aan hoeve ‘De Nederhinne’ (vanaf 12 u.)
 leerlingen 6de brengen hun boterhammen mee !
- Vergadering om 20 u. in de leraarskamer

dinsdag 5

A
A

- Zwemmen
- (S)TRAPWEEK : stofdeeltjesrondleiding (Groene Ridders)

woensdag 6

A

- Fruitdag
- (S)TRAPWEEK : stofdeeltjesrondleiding (Groene Ridders)

donderdag 7

A

(S)TRAPWEEK : vandaag kom je zeker met de fiets want we
oefenen onze fietsbehendigheid op een avontuurlijk parcours.
In de namiddag controleert de politie onze fietsen !

vrijdag 8

5 en 6
6
A

- Junirapport
- namiddag : fietsexamen OVSG*
- Afsluiten van de (S)TRAPWEEK

maandag 11 juni  zondag 17 juni

week 24
maandag 11

Lkr

woensdag 13

A

donderdag 14

5 en 6

‘klasoverdracht’ tussen de betrokken leerkrachten en juf Ann
Fruitdag
- Start van de proevenperiode
- Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd

maandag 18 juni  zondag 24 juni

week 25

‘klasoverdracht’ tussen de betrokken leerkrachten en juf Ann

maandag 18

Lkr

dinsdag 19

A

Vrij zwemmen (laatste zwembeurt)

woensdag 20

A

Fruitdag
Middagsport (12u.30 tot 13u.15)  klas wordt verwittigd

donderdag 21
vrijdag 22

5 en 6
4
6

maandag 25 juni  zaterdag 30 juni

week 26
maandag 25

- Einde van de proevenperiode
- Piratentocht
- Drugspreventie

A

Sportdag  fiets* + picknick meebrengen !
 we fietsen naar de ‘Olympische spelen’ in Ranst.

dinsdag 26

1-2-3-4-5 - We gaan al eens een kijkje nemen in onze ‘nieuwe klas’
2-3-4-5-6 - Het boekenpakket van de bibliotheek van Ranst wordt terug
opgehaald. Zorg er dus voor dat de boeken in de klas zijn !
Er worden geen nieuwe boekenpakketten geleverd.

woensdag 27

5
A

- Minigolf  we verplaatsen ons met de fiets*
- Fruitdag

donderdag 28

A
6

- Oudercontact met rapportbespreking (halve lesdag)
- Afscheidsreceptie om 20u.30

vrijdag 29

A

Laatste schooldag : uitreiking van de rapporten + afscheid 6de lj
Om 12 uur -> de zomervakantie begint !

A : voor allen

Lkr : leerkrachten

CLB : Centrum voor leerlingenbegeleiding

Beste ouders,
1) Onze opendeurdag (6 mei) telde heel wat bezoekers. We mochten vele enthousiaste
ouders en grootouders verwelkomen. Aan iedereen van harte “Dankjewel !”
Ook een speciaal woordje van dank aan al onze “bakouders” die voor een uitgebreid cakeen taartenbuffet hebben gezorgd !
2) Uit veiligheidsoverwegingen verkiezen we voor onze (spelende) kinderen een schoen die
vastzit aan de voet boven een ‘loszittend’ exemplaar (vb : teenslippers).
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking !
3) Oproep vanuit de werkgroep speelplaatsanimatie : Tijdens de week van maandag 4
t.e.m. vrijdag 8 juni lopen onze speeltijden (nog meer dan anders) op rolletjes. Wij nodigen
de kinderen dan ook uit om rollend materieel mee te brengen (skate-board, skates, step, …).
Dit is natuurlijk een ‘magje’. Wij voorzien een piste voor de rollers maar ook heel wat plaats
voor de niet-rollers. Dit telkens tijdens de korte speeltijden.
4) Het definitieve verslag van de opvolgingsdoorlichting (maart 2012) ligt ter inzage op het
secretariaat van de school. Heel binnenkort kan u het ook raadplagen via de website van de
onderwijsinspectie  www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen
5) * Tijdens de maand juni verplaatsen de leerlingen zich meermaals met de fiets in klas- of
schoolverband. Zij dragen dan een fluo-hesje en indien mogelijk ook een fietshelm.
6) Donderdag 28 en vrijdag 29 juni zijn halve lesdagen.
 tot 12 uur
7) Wij wensen al onze kinderen en hun ouders een
welverdiende, deugddoende en zonnige zomervakantie toe !

Vanwege het toegewijde sleutelteam

Marleen Van Olmen, directeur

