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Juni 2021  Activiteit 

ma 31   

di 01   

wo 02 

 

Zitdag CLB 
Deze voormiddag is onze CLB-medewerker Elien Van Ael op onze school. Samen met 
de klasleerkrachten bespreekt zij de leerlingen en de overgang naar het volgende 

leerjaar.  
Wenst u informatie, advies of raad in verband met de ontwikkeling van uw kind of 
het schoolgaan, aarzel dan niet en maak voor deze voormiddag een afspraak met het 
CLB. 

Telefoonnummer CLB: (03)314 39 70. 

do 03 
 

Sportdag KO 
Vandaag hebben onze kleuters hun jaarlijkse sportdag. 

vr 04 
 

Sportdag LO 
Vandaag is de jaarlijkse sportdag voor de kinderen van de lagere school. In de 

voormiddag gaan we sporten in ’t Molenslop. In de namiddag organiseren de 
leerkrachten sport- en spelactiviteiten op school. 
Let op! Alle kinderen blijven vandaag op school eten. 

   

ma 07   

di 08  

Overgangsgesprekken LO  

Vandaag bespreken we met de klasleerkrachten de vorderingen van de leerlingen 
van de lagere school. Vooral de overgang van het ene naar het andere leerjaar staat 

bij deze besprekingen centraal. 

wo 09   

do 10   

vr 11 

 
 

Zwemmen LO 1-2-5-6  (+ oudste kleuters) 
De leerlingen van het 1ste, 2de 5de en 6de leerjaar gaan deze voormiddag zwemmen. 
Indien de coronaregels het toelaten, gaan ook de kikkers van juf Han en juf Anouchka 
mee zwemmen. 
Bibdag KO 

Vandaag is het voor de laatste keer bibdag in de kleuterschool. Gelieve alle boekjes 
terug mee te brengen. 

   

ma 14   

di 15   

wo 16   

do 17 

 

Kijkdag KO 
Onze school is overgeschakeld naar code oranje. In fase oranje gebeuren alle     
inschrijvingen op afstand. Dit kan telefonisch of digitaal gebeuren. 
  
Gelieve contact op te nemen met de school via de website of het telefoonnummer 

(014)63 37 10. We bezorgen u dan alvast de nodige inschrijvingsdocumenten. We 
zullen je ook terug contacteren om individuele afspraken te maken voor de verdere 
kennismaking, inschrijvings-en aanmeldingsprocedure. 

vr 18 
 

Zwemmen LO 1-2-3-4 
De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar gaan deze voormiddag zwemmen. 

   

ma 21 
 

 

 

25 jaar de Wouwer 
De Wouwer viert dit jaar zijn 25ste verjaardag. Om dit feestelijk te kunnen vieren, 

komen ze vandaag langs voor een heuse kinderdisco. 

Ouderraad 
De leden van de ouderraad vergaderen deze avond. 

di 22   

wo 23  

Kleuterdiploma KO 3 
Onze kleuters van de 3de kleuterklas doen vandaag hun kikkersprong. Zij behalen 
hun kleuterdiploma en zijn klaar om in september in de lagere school te starten. 
Afhankelijk van de coronaregels gaat dit afscheid door met/zonder de ouders.  



do 24   

vr 25 

 

Zwemmen LO 1-2-5-6 
De leerlingen van het 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar gaan deze voormiddag zwemmen. 
Afscheidsactiviteiten LO 6 

Vandaag staan er voor de leerlingen van het 6de leerjaar enkele leuke activiteiten op 
het programma als afsluiter van hun schoolloopbaan in onze school. Ook de leerlingen 
van het 5de leerjaar nemen deel aan deze activiteiten. 

   

ma 28 

 
 

 

Verwendag KO 
Onze peuters en kleuters hebben vandaag een echte verwendag: er staat een 
springkasteel, we eten iets lekkers,… 

Afscheidsactiviteiten LO 6 
Vandaag staan er voor de leerlingen van het 6de leerjaar enkele leuke activiteiten op 
het programma als afsluiter van hun schoolloopbaan in onze school. Ook de leerlingen 
van het 5de leerjaar nemen deel aan deze activiteiten. 

di 29 

 
 
 

 
 

 

Afscheidsactiviteiten LO 6 
Vandaag staan er voor de leerlingen van het 6de leerjaar enkele leuke activiteiten op 

het programma als afsluiter van hun schoolloopbaan in onze school. Ook de leerlingen 
van het 5de leerjaar nemen deel aan deze activiteiten. 

Afscheidsreceptie LO 6 
Afscheid nemen is niet het prettigste moment voor een school, zeker niet als men 
afscheid moet nemen van leerlingen op het einde van de basisschool. De ouderraad 
en het schoolteam bieden daarom ’s avonds, van 19.30 uur tot 20.30 uur, de 

leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders een afscheidsreceptie aan. We vragen 
de ouders om afstand te houden van elkaar. Per kind staat er een tafeltje klaar met 
drank en een versnapering. Ouders en kinderen volgen de receptie vanaf hun tafeltje. 
Het is niet de bedoeling dat de ouders bij andere ouders gaan zitten om bij te kletsen. 
Ook na de receptie verwachten we dat er niet wordt samengeschoold. Ouders 
verlaten de school en respecteren hierbij de afstand. 

wo 30 

 Laatste schooldag 
Dit schooljaar sluiten we in de eigen klas af. De leerkrachten voorzien nog een leuke 
afsluitende activiteit met hun kinderen. Alle kinderen krijgen ook nog een attentie 
van de ouderraad. De schooldag eindigt om 11.00u. Er is naschoolse opvang voorzien 
tot  13.00u. 

 



 
Aandachtspunten 
 

 Afscheid einde schooljaar 

 Ieder einde is het begin van iets nieuws: weldra staat het einde van het schooljaar voor het begin van de 

 grote vakantie! 
 
 Elk schooljaar bedanken op de laatste schooldag vele leerlingen de juf, de meester of de directie met echt 
 wel toffe bedankjes. We zien in deze attenties telkens weer een stevige waardering voor onze inzet en 
 steun. 

 
 We willen af van de gewoonte om gekochte afscheidsgeschenkjes te geven als bedanking voor het 

 schooljaar en dit ondanks alle goede en waarderende bedoelingen. Meer nog, je hoeft eigenlijk niets te 
 geven. En als je toch graag iets geeft, dan hebben we liever dat je je hersenen hard aan het werk zet en… 
 iets bedenkt om zelf te maken. En… heel hard hoef je zelfs niet te denken; want het zijn de kleine dingen 
 die ons nog het meeste plezier doen. Zo kan je bijvoorbeeld zelf een kalender maken,… of een tekening,… 
 of een gedichtje,… we noemen maar wat op. 
 

 In zulke dikke afscheidsknuffels… of in dat ene zelfgemaakte bedankje… of gewoonweg in die glimlach,… 

 net daarin willen we ons afscheidsgeschenkje en ons gevoel van waardering vinden en herkennen. 
 
 
 We willen alle ouders dan ook vriendelijk en dankbaar vragen om deze nieuwe feestregels te  respecteren. 
 
 

 Kledinginzameling 

 Ook deze keer was de kledinginzameling een succes. We zamelden 1100 kg in. Bedankt aan iedereen die 
 hiervoor zijn steentje bijdroeg. 
 

 Alvast enkele data voor volgend schooljaar 
- Kom-en-kijkdag KO: donderdag 26 augustus 2021 van 18.00u. – 19.00u. 
- Infoavond KO: donderdag 2 september 2021 van 19.30u. – 21.00u. 

- Infoavond LO 1-2: donderdag 2 september 2021 van 19.30u. – 21.00u. 

- Infoavond LO 3-4: maandag 6 september 2021 van 19.30u. – 21.00u. 
- Infoavond LO 5-6: dinsdag 7 september 2021 van 19.30u. – 21.00u. 

 
 De verlofkalender voor volgend schooljaar bezorgen wij u nog voor het einde van het schooljaar. 

 

 


