MAANDKALENDER: JUNI 2019
MERKSEM
Denk eraan… woensdag FRUITdag op school
Di.
04.06: Zwemmen voor 1ABC, 3AB, 5AB
Wo. 05.06: Zwemmen voor 8KM
Ma. 10.06: Pinkstermaandag – GEEN school
Di.
11.06: Havenspel voor 5AB
Vr.
14.06: Museum Natuurwetenschappen voor 4AB
Zo.
16.06: 39ste Deuzeldjogging – Start op speelplaats AvDstraat (NM)
Dankviering in H.Hartkerk 1ste Communicanten en Vormelingen
Ma. 17.06: Vertrek Zeeklassen voor 6ABCDE
Di.
18.06: Schooluitstap voor alle kleuters (zie afzonderlijke brief)
Do. 20.06: Vertrek Natuurklassen voor 1ABC en 2AB
Vr.
21.06: Afscheidsfeest voor 78KM (NM)
Terugkeer Natuurklassen 12ABC
Terugkeer Zeeklassen voor 6ABCDE
Ma. 24.06: Klasuitstappen voor lagere school
Wo. 26.06: Afscheidsfeest voor 6ABC
Do. 27.06: Lagere school – Leef- en leerrapport 5
Lagere school: free-podium op de speelplaats (NM)
Vr.
28.06: Voormiddag – Mogelijkheid tot oudercontact, Namiddag – geen school
Za.
29.06: Start van de GROTE vakantie !!!
DEUZELD
Denk eraan… Woensdag FRUITdag op school
Ma. 03.06: Zwemmen voor AvDstraat
Di.
04.06: Superfietser voor 6DE
Marialei naar de bib
Wo. 05.06: 5-jarige kleuters + ouders op bezoek in 1DE
Do. 06.06: AvDstraat naar de bib
Vr.
07.06: Milieuboot voor 6DE
Museum Natuurwetenschappen voor 4DE
Ma. 10.06: Pinkstermaandag – GEEN school
Wo. 12.06: Fietshappening voor 6DE
Milieuboot voor 5DE
Do. 13.06: Zwemmen voor 5-jarige kleuters Marialei
Zo.
16.06: 39ste Deuzeldjogging – Start op speelplaats AvDstraat (NM)
Dankviering in H.Hartkerk 1ste Communicanten en Vormelingen
Ma. 17.06: Zwemmen voor AvDstraat
Vertrek Zeeklassen voor 6ABCDE
Di.
18.06: Schooluitstap voor alle kleuters (zie afzonderlijke brief)
Vr.
21.06: Terugkeer Zeeklassen voor 6ABCDE
Ma. 24.06: Klasuitstappen voor lagere school
Afscheidsfeest 5-jarige kleuters Marialei (NM)
Di.
25.06: Afscheidsfeest voor 6DE
Do. 27.06: Lagere school – Leef- en leerrapport 5
Vr.
28.06: Voormiddag – Mogelijkheid tot oudercontact, Namiddag – geen school
Za.
29.06: Start van de GROTE vakantie !!!

Geachte ouders, beste kinderen,
Bij deze krijgt u alweer de laatste maandkalender van dit schooljaar. Wat gaat
zo’n schooljaar toch vlug voorbij hoor ik u al zeggen. Wij kunnen dit alleen maar
bevestigen en hopen op ieders bijzondere inzet in deze laatste maand. Ook op
het gebied van het naleven van het schoolreglement rekenen wij op ieders
medewerking.
De voorbije dagen kregen alle kinderen een brief mee naar huis om de
eventuele herinschrijving van uw kind(eren) voor volgend schooljaar te
regelen. Bij deze willen we iedereen bedanken voor het snel terugbezorgen van
deze brieven. Uiteraard hopen wij dat vele mensen hun vertrouwen blijven
schenken aan onze school en hun kinderen ook volgend schooljaar naar SintEduardus brengen. Ouders die om persoonlijke redenen een andere keuze
hebben gemaakt wensen wij bij deze veel succes in hun nieuwe school.
Aan deze maandkalender kun je merken dat er in juni nog heel wat leuke
activiteiten te gebeuren staan. Voor een aantal van deze activiteiten zullen de
leerlingen nog tijdig een afzonderlijk schrijven ontvangen. De eerste weken zijn
echter zeker nog voorbehouden om de laatste leerstof van dit schooljaar op
een rustige wijze te verwerken, zowel thuis als in de klas. Laat ons daar met z’n
allen tot op de laatste dag op toekijken !
In verband met de bouwplannen op onze afdeling in de Marialei kunnen we
nog niet veel echt concrete mededelingen doen. We hadden gehoopt dat de
afbraakwerken van het prefabgebouw (refter) begin juli zouden uitgevoerd
worden maar daar hebben we nog geen bevestiging van gekregen. Wij
proberen alvast alles zo goed mogelijk voor te bereiden en de drie
kleuterklassen uit dat gebouw al een nieuwe plaats te geven. Ondertussen
hebben we positieve gesprekken gevoerd met de parochie en zullen onze
kinderen volgend schooljaar hoogstwaarschijnlijk hun boterhammetjes opeten
in het parochiecentrum. Indien we nog voor het einde van het schooljaar zicht
krijgen van de concrete uitvoeringsplannen zullen we de betrokken ouders
hierover nog inlichten met een afzonderlijk schrijven.
Aan iedereen nog een fijne laatste maand van het schooljaar gewenst!
Met vriendelijke groeten,
P.Bellens, algemeen directeur

E.Van den Hout, pedagogisch directeur

