Nieuwsbrief 20 juni 2021

Beste ouders

Het einde van het schooljaar nadert snel… Ook de laatste dagen proberen we op een veilige
verantwoorde wijze te organiseren.
Voor de leerlingen van het 6de leerjaar staat een héél leuke ‘interne’ afsluiter gepland. Zij blijven
op school kamperen van maandag 28/6 tot dinsdag 29/6. Op maandagavond worden de ouders
van het 6de leerjaar uitgenodigd om het afscheidsmoment mee te maken.
Op woensdag 30 juni, worden geen lessen meer gegeven. Zowel in de kleuterschool als in de
lagere school is er vrijblijvend de mogelijkheid tot rapportbespreking of een afsluitend gesprek.
Hou er rekening mee dat er op woensdag 30/6 ook geen voor- of naschoolse kinderopvang
georganiseerd wordt.
Vanaf donderdag 1 juli kunnen we hopelijk met z’n allen genieten van een deugddoende én
gezonde vakantie. Fijne vakantie!

Kalender
Di. 22/6
Do. 24/6

Verkeersklas 1C – 2A – 3B
VM

Trapje hoger in de lagere school
(kennismaking met de volgende klas)

Vr. 25/6

’t Zit erop Pop - coronaproof

Ma. 28/6

Ijsjes in de kleuterschool
19.00

Di. 29/6

Ijsjes in de lagere school
15.30

Woe. 30/6
Do. 1/7

Afscheidsmoment 6de lj.
Einde schooljaar voor de leerlingen

09.30 – 11.00

Mogelijkheid tot rapportbespreking of afsluitend gesprek
Start zomervakantie
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Oudercontacten begin schooljaar 2021-2022
Graag willen we jullie nu reeds informeren i.v.m. de oudercontacten begin schooljaar.

Maandag 30/8/2021

17.30 Onthaal kleuters Keiheuvelstraat en Sportlaan
18.30 Onthaal leerlingen 1ste leerjaar

Dinsdag 7/9/2021

Klassikaal oudercontact lagere school
18.00 1ste en 2de lj.
19.15 3de en 4de lj.
20.30 5de en 6de lj.

Donderdag 9/9/2021

19.00 Klassikaal oudercontact kleuterschool
Keiheuvelstraat en Sportlaan

Tussenkomst oudercomité busvervoer zwemmen eerste en tweede leerjaar
Na een lange periode zonder zwemmen, konden we onze leerlingen van het eerste leerjaar en
tweede leerjaar vanaf eind april nog vier keer laten zwemmen in Vita Den Uyt. Het was
noodzakelijk het vervoer coronaproof (per klasbubbel) te organiseren, wat het prijskaartje
behoorlijk duur maakte. Dankzij de steun van het oudercomité (2,5 euro per kind per busrit)
hoeven we geen hogere prijzen door te rekenen aan de ouders.
’t Zit erop POP – coronaproof (lagere school)
Vrijdag 25 juni toveren we alle speelplaatsen van de lagere school om tot één groot
festivalterrein. Omwille van corona mogen/kunnen we voor deze editie, jammer genoeg, geen
beroep doen op onze vrijwilligers. Toch hebben onze leerkrachten een prachtprogramma in
mekaar gebokst met heel wat uitdagende activiteiten.
In tegenstelling tot vorige edities blijven de leerlingen nu ook per leerjaar. Dat zal de pret echter
niet bederven. Ongetwijfeld wordt het een onvergetelijke dag voor alle leerlingen van de lagere
school.

In constructie: een buitenberging voor het spelmateriaal
Mogelijk hebben jullie al gezien dat er vlakbij het babbelplein op de speelplaats van de lagere
school een buitenberging wordt gebouwd. Er is al knap werk geleverd door een vijftal papa’s uit
het oudercomité. Bedoeling is dat deze buitenberging klaar is tegen september zodat we al ons
spelmateriaal voor de speelplaats daarin kunnen verzamelen. Dankjewel helpers!
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Bouwwerken tijdens de grote vakantie
Tijdens de grote vakantie hopen we heel wat werken te laten uitvoeren op onze terreinen in de
Keiheuvelstraat. Als alles volgens planning verloopt, zou dit alles tegen 1 september in orde
moeten zijn:
-

Een fietsenstalling voor de kleuterschool

-

Vernieuwing van de riolering van de kleuterschool

-

Heraanleg speelplaats lagere school

-

Bouwschil (isolatie) van een deel van de lagere school

Kleuter(sport)kampen in onze school
Little Ball Village, de specialist in kleutersport, komt naar onze school tijdens de zomervakantie
van 2021 met hun Little Ball Camps tijdens de weken:
• Zomer 7: 16 aug - 20 aug
• Zomer 8: 23 aug - 27 aug

Wat maakt de kampjes uniek?
Little Ball Camps zijn sportkampen, exclusief op maat van kleuters met professionele
kleutersportlesgevers, een bezoek van Mascotte Balthazar alias ‘Ballie’, kleine groepjes van max.
32 kleuters in onze vertrouwde schoolomgeving, springkasteel, belevingstent, grime en
uitgewerkte draaiboeken in inspirerende thema’s zoals Ballie’s tijdmachine, de ark van Ballie, …
Bewegen staat centraal en is uitgewerkt in sporthandboeken waarbij de focus ligt op
beweegverhalen voor 1ste en 2de kleuters en een sportspeeltuinprincipe voor 3de kleuters.
Praktisch
De kostprijs bedraagt 112 euro/week van 9u tot 16u. Opvang is optioneel en gratis, vanaf 8u tot
17u30.
Inschrijvingen verlopen via ‘de grabbelpas’ van de gemeente Mol.
Meer info op www.littleballvillage.be en Grabbelpas - Gemeente Mol
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