
Geluksvogels 

Maandkalender 

juni 2022 
 

Woe 1 juni  

VM 

 

2L + 6L 

Internationale dag van de ouder 

Mogen in communiekleding, lentefeest 

outfit of nette kleren naar school komen. 

Do 2 juni VM 6LB Oefenen fietsexamen 

Vrij 3 juni  

VM + NM 

Allen 

6LC + 6LA 

Briefje herinschrijving 

Oefenen fietsexamen 

  

Ma 6 juni Hele dag Allen VRIJAF (Pinkstermaandag) 

Di 7 juni Hele dag 2L-3L DippieDoe 

Woe 8 juni VM 6L Afscheidsfoto (uniform) 

Do 9 juni    

Vr 10 juni NM – ca.18u Allen Tuinfeest (schooleinde om 15u15) 

  

Ma 13 juni NM 6L Grote Fietsexamen 

Di 14 juni NM 

NM 

15.45u 

1L-3L 

6L 

4L-6L 

Zwemmen 

Grote Fietsexamen 

GEEN stille STUDIE (=vergadering) 

Woe 15 juni VM Allen Ijsje van de ouderraad 

Do 16 juni NM 

19.30u 

6L Grote Fietsexamen 

Ouderraad (Wonderbos) 

Vrij 17 juni NM 6L Grote Fietsexamen 

  

Ma 20 juni VM 

Hele dag 

4L-6L 

1L 

Zwemmen 

ZOO Planckendael (zie brief) 

Di 21 juni NM 

VM 

VM 

2L 

3L-4L 

6L 

Zwemmen  

Klascompetitie (sportschoenen!) 

Uitstap Middelheim (met fiets) 

Woe 22 juni VM 

NM 

5L-6L 

Ouderraad 

Klascompetitie (sportschoenen!) 

Picknick (info volgt) 

Do 23 juni Hele dag 

NM 

5L-6L 

2L 

Pennenzakkenrock (zie brief) 

Klascompetitie (sportschoenen) 

Vr 24 juni 12.45u 

NM 

Afgevaardigden 

Allen 

Leerlingenraad (slot) 

Viering 

 

Ma 27 juni    

Di 28 juni NM 

17u 

1L-3L 

Oudste kleuters 

Zwemmen 

Proclamatie 



19.30u 6L Proclamatie 

Woe 29 juni 20u Ouderraad Receptie Helpende Handen (info volgt) 

Do 30 juni 8.45u-12.25u Allen Laatste schooldag 

 

 

Sportieve school 
Dat onze school een sportieve school is, hoeven we jullie niet meer te vertellen. 

Spijtig genoeg hebben onze leerlingen dit schooljaar door het wegvallen van verschillende 

buitenschoolse activiteiten geen medaille kunnen verdienen. De kinderen die aan de enkele 

activiteiten die toch zijn doorgegaan hebben deelgenomen,  worden door sportleerkrachten 

overgedragen naar volgend schooljaar. (Deze tellen dan mee voor de medaille van 2022-2023) 

  

Tijdens deze laatste maand willen we jullie kinderen nog extra uitdagen om de spieren los te 

gooien.  Klascompetities, WK-voetbal,  … staan deze maand op het programma.  En 

natuurlijk…..Welke klas wint de beker voor fairplay? 

 

Wist je dat 

 

Tuinfeest “Speuren naar kleuren” 

 

Op 10 juni is ons jaarlijks tuinfeest. Onze leerlingen kunnen weer naar hartenlust ‘spelen’! Vergeet 

de spelletjeskaarten niet op voorhand te bestellen. 1 spelletjeskaart kost 3 euro, 2 

spelletjeskaarten kosten 5 euro. De kaart(en) geven we mee op donderdag 9 juni. Vergeet ze niet 

mee te brengen op 10 juni! 

 

Kennismakingsmoment 

 

Ben je nieuwsgierig in welke klas je volgend schooljaar start? Kom dan even kennismaken met je 

juf of meester op maandag 29 augustus tussen 15.30u en 17.30u. 

 

Gevonden voorwerpen 

 

Mis je een trui of een koekendoosje, muts of sjaal,… bij de verloren voorwerpen vind je veel terug. 

Beste ouders, willen jullie deze gevonden attributen aub nog even nakijken op het rek naar de 

eetzaal, want wat niet meegenomen is voor de grote vakantie doen we weg! Start het nieuwe 

schooljaar met een “goed begin” en voorzie alles van een naam, ook je nieuwe materialen. 

  



 

 

Antipestprogramma 

  

Nu het schooljaar ten einde loopt duiken alle klassen in het laatste KiVa-thema. De klassen van 

het 1ste  tot en met het 3de  leerjaar zetten volop in op het thema: KiVa-feest voor iedereen! Bij de 

klassen van het 4de  tot en met het 6de  leerjaar klinkt het zo: ‘KiVa – dat doen we samen!’ In alle 

klassen wordt tijd gemaakt voor een terugblik op het voorbije schooljaar. De kinderen blikken 

terug op de KiVa-lessen en spreken uit wat ze dit jaar zelf hebben bijgeleerd, wat ze fijn en minder 

fijn vonden, wie van hen een compliment verdient, wat ze van het volgend schooljaar verwachten. 

Dromen en wensen voor het volgend schooljaar worden uitgesproken. Elke leerling en elke klas 

krijgt de kans om nieuwe KiVa-ideeën voor te stellen zodat KiVa ook volgend jaar weer top wordt. 

In het zesde leerjaar bekijken de leerlingen welke KiVa-kennis en –vaardigheden ze willen 

meenemen naar hun nieuwe school.   

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
 

 

Deze maand worden onze kinderen getrakteerd op een lekker ijsje van de 

ouderraad.  DANKJEWEL!!  

 

Ook dankzij de hulp van de ouderraad kunnen we ervoor zorgen dat het 

een gezellig en leuk tuinfeest zal worden.  DANKJEWEL!! 

 

Op woensdag 22 juni organiseert de ouderraad nog een picknick bij ons op school. (zie brief in 

bijlage) Bestel je lunchpakket en kom lekker genieten met je familie. 

 
 

  



TROTS 
 

Het einde is in zicht 

één voor één 

ben ik voor jullie gezwicht! 

Ik heb jullie zien groeien 

en openbloeien. 

Jullie hebben iedere dag een lacht 

op mijn gezicht getoverd. 

Geniet van de vakantie  

samen met  

vrienden en familie. 

Ik kijk er naar uit om jullie  

volgend schooljaar  

weer te zien... 

 

Fijne Vakantie! 
 

 

 

 

  



Data volgend schooljaar 22-23 
 

donderdag 1 september 2022    Eerste schooldag 

  

dinsdag  6 september 2022        Infoavond 1L – 2L – 3L 

  

donderdag  8 september 2022       Infoavond 4L – 5L – 6L 

 

vrijdag 16  september 2022                              Septemberhappening  

  

woensdag 21 september 2022                                        pedagogische studiedag- Vrijaf   

  

maandag 26 september – vrijdag 30 september2023 Zeeklassen 6L 

                                                                                              

maandag 3 oktober 2022              Facultatieve verlofdag – Vrijaf  

  

maandag 31 oktober - zondag 6 november 2023 Herfstvakantie 

  

woensdag 9 november 2022                                             Fluo-dag Merksem 

  

donderdag 10 november 2022    pedagogische studiedag-Vrijaf 

  

vrijdag 11 november 2022                                              Wapenstilstand – Vrijaf 

  

maandag 26 december - zondag 8 januari  2023            Kerstvakantie 

  

vrijdag 27 januari 2023                Facultatieve verlofdag – Vrijaf  

  

maandag 20 februari -  zondag 26 februari 2023 Krokusvakantie 

  

vrijdag 10 maart 2023                                                     pedagogische studiedag – Vrijaf 

  

maandag 3 april - zondag 16 april 2023             Paasvakantie 

  

maandag 1 mei 2023                                                         feest van de arbeid – Vrijaf  

  

maandag 15 mei – woensdag 17 mei 2023          Boerderijklassen 3L 

  

donderdag 18 mei 2023               Hemelvaartsdag – Vrijaf 

  

vrijdag  19 mei 2023      Brugdag – Vrijaf  

maandag 29 mei 2023     Pinkstermaandag – Vrijaf 

  

vrijdag 2 juni 2023                                                                Tuinfeest 

  

donderdag 29 juni 2023                                                  proclamatie 3K en 6L           

  

vrijdag 30 juni 2023                           Laatste halve schooldag 


