Waarschoot, 15 juni 2017

Beste ouder(s)

Nog enkele weken en het schooljaar 2016-2017 zit er op, en dan… WELKOM VAKANTIE!
Eerst en vooral deel ik jullie graag het resultaat mee van onze kindcontacten die de juffen
tijdens de afgelopen meimaand hielden bij hun kleuters.
Er werd gepeild naar het welbevinden van de kleuters bij de juf en bij hun vriendjes. Zo goed als
alle kleuters gaven aan hierover zeer tevreden te zijn. Daarnaast vroegen we hoe de kleuters
zich voelen in de refter en op de speelplaats. Ook deze vragen beantwoordden vrijwel alle
Bellekleutertjes met een big smile ! We zijn daarom heel fier te mogen zeggen dat onze
Bellekinderen zich op school opperbest voelen!
Graag zet ik het verloop van de laatste schooldagen op een rijtje en blikken we al even vooruit
naar het volgende schooljaar.
-

Op woensdag 21 juni bezoeken we de boerderij van Klara.

-

Op donderdag 22 juni mogen de kinderen van de 3de kleuterklas op bezoek bij de juf
bij wie ze volgend schooljaar zullen zitten.

-

Op maandag 26 juni gaan alle kleuters op schoolreis naar de Kwadenbos.

-

Tot en met donderdag 29 juni kunnen de kinderen gewoon ’s middags op school
boterhammetjes of warm blijven eten.

-

Op vrijdagvoormiddag 30 juni mogen de kleuters en de juffen genieten van een heuse
vakantiereceptie.

-

Op vrijdagNAMIDDAG 30 juni is er GEEN KLAS MEER voor de kinderen. De
vakantiebel gaat om 11.40 u !!!

Een vooruitblik naar het nieuwe schooljaar…
-

Op maandag 28 augustus zijn al onze kleuters mét de ouders tussen 17.30 u en
18.30 u van harte welkom om kennis te maken met hun nieuwe juf en klas.

-

Op vrijdag 1 september zetten we het nieuwe schooljaar feestelijk in. Van 8.15 u tot
8.45 u nodigen wij alle ouders met hun kleuters uit om te genieten van een lekker kopje
koffie met een koek en een babbeltje met onze juffen. Tussen 8.45 u en 9.00 u mogen
jullie eventjes mee in het klasje van jullie peuter of kleuter.

-

Op donderdag 14 september houden wij een infoavond op onze school die aanvangt om
19.30 u. Wij nodigen u hiervoor alvast uit!

-

Als laatste geef ik hierna de vrije dagen voor 2017-2018.
Deze dagen zijn dezelfde in de kleuter- en lagere school.
Vrije dagen van het eerste trimester (2017)
woensdag 4 oktober
van maandag 30 oktober t.e.m. zondag 5 november
van maandag 25 december t.e.m. zondag 7 januari 2018

conferentie
herfstvakantie
kerstvakantie

Vrije dagen van het tweede trimester (2018)
woensdag 24 januari
van maandag 12 februari t.e.m. zondag 18 februari
van maandag 2 april t.e.m. zondag 15 april

conferentie
krokusvakantie
paasvakantie

Vrije dagen van het derde trimester (2018)
maandag 30 april
dinsdag 1 mei
van donderdag 10 mei t.e.m. zondag 13 mei
vrijdag 18 mei
maandag 21 mei
woensdag 6 juni
zaterdag 30 juni

vrije dag
Dag van de Arbeid
Hemelvaart
vrije dag
Pinkstermaandag
conferentie
begin zomervakantie

Ik wens jullie een speelse en aangename vakantie met hopelijk veel zon!

Nog een hartelijke vakantiegroet van

Hilde Peeters
directie

