MEDEDELINGEN

wie?
3de + 4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
K2a, K2b/3b + K3a

SCHOOLREIS
wanneer?
waarheen?
donderdag 2 juni
Pretpark Bellewaerde
donderdag 2 juni
Sint-Pietersplas ‘Watercocktail’
dinsdag 7 juni
Sint-Pietersplas ‘Watercocktail’
maandag 27 juni
Familiepark De Sierk

Vormsel
Op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni doen heel wat
kinderen van het 6de leerjaar hun vormsel. We wensen
deze kinderen en hun familie alvast een fijne dag.
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Klasfoto voor kleuter en lager
Op maandag 13 juni wordt er zowel in de
kleuterklassen als in de klassen van de lagere
school een klasfoto genomen.
Naar het einde van het schooljaar toe krijgt u de
kans om deze foto aan te kopen. Het is een
mooie herinnering aan de klasgroep.

Proefwerken
Juni is de maand van de eindtoetsen in het 3de tot
en met het 6de leerjaar. Via de klasleerkracht
wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
Belangrijk daarbij is de sfeer rond de toetsen. We
trachten te zorgen voor een rustige kijk hierop.





In het 6de leerjaar starten de toetsen op donderdag 16 juni.
In het 5de leerjaar is dit op vrijdag 17 juni.
Voor het 3de en 4de leerjaar starten de toetsen op maandag 20 juni.
De kinderen van het 6de leerjaar hebben ten laatste toetsen tot
woensdag 22 juni.
 Voor het 3de tot 5de leerjaar is dit ten laatste tot vrijdag 24 juni.

Musical zesdeklassers (door juf Charlotte, juf Lynn, juf Maaike en juf
Mieke)
Onze zesdeklassers zijn volop bezig met de repetities voor hun
afscheidsmusical ‘Big Boat’ die doorgaat op vrijdag 24 juni om 19u30 in
het auditorium van ‘t Sint-Lodewijkscollege.
Vanaf maandag 30 mei krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar
voorrang om kaarten te kopen via ons secretariaat. Vanaf woensdag 8
juni start de kaartverkoop voor alle anderen. Een toegangskaartje kost
€ 6 en wordt contant (gepast geld) betaald aan het secretariaat van de
school. Er zijn geen genummerde plaatsen. Vanaf 19u00 kan u in de
zaal plaatsnemen.
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Het einde van de voorstelling is voorzien rond 21u00, daarna kan u nog
iets nuttigen in de bar die door onze ouderraad wordt georganiseerd.
Met de opbrengst organiseren we voor de zesdeklassers een spetterend
afscheidsfeest.
Een voorproefje:
Big Boat ligt in Saint Tropez aan wal en is een
erfstuk van Bob. Maar zo’n boot brengt ook heel wat
kosten met zich mee. De oorspronkelijke bemanning
is het werken beu en krijgt een briljant idee…
Enkele toevallige passagiers gaan aan boord en
denken mee te doen aan een bekend
televisieprogramma met camera’s. Ze willen
allemaal beroemd worden en zoveel mogelijk punten
krijgen in ruil voor klusjes.
Het wordt een knotsgekke, romantische en
avontuurlijke reis!
Vaar je mee? Licht het anker!

Oudercontact
Maandag 27 juni krijgen de kinderen van het 1ste en 2de
leerjaar hun groeirapport mee naar huis. De kinderen van
het 3de tot en met 6de leerjaar krijgen diezelfde dag hun
eindrapport mee.
De oudercontacten voor de kleuterafdeling én de lagere school zijn op
maandag 27 juni en op dinsdag 28 juni. Op donderdag 23 juni is er
ook nog een mogelijkheid voor oudercontact in de kleuterschool.
Binnenkort bezorgen we u hierover meer informatie.

Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar: ‘De sprong’
Tijdens de laatste schooldag (donderdag 30 juni) maken de 3de kleuters
om 11u00 op de speelplaats (letterlijk) de sprong naar het eerste leerjaar.
Betrokken ouders krijgen hiervoor nog een officiële uitnodiging.
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OM NU AL TE NOTEREN IN UW AGENDA
dinsdag 5 juli

Administratieve sluiting van de school

donderdag 18 aug De school is opnieuw open
dinsdag 30 aug

Vanaf 17u00 kennismakingsmoment in de klas

Planning volgend schooljaar
Eind juni krijgt u een voorlopige schooljaarkalender 2022-2023 met de
reeds geplande activiteiten, de vrije dagen, de pedagogische studiedagen,
…
Kennismakingsmoment op het einde van augustus
Tijdens de kennismakingsdag eind augustus geven we de kinderen en
hun ouders de kans om na een lange vakantie de sfeer terug op te snuiven
en even kennis te maken met de nieuwe klas, de nieuwe leerkracht en
misschien enkele nieuwe vriendjes. Het is voor kinderen geruststellend
om te weten waar ze het volgende schooljaar terecht zullen komen. Voor
ouders is het een ideale gelegenheid om belangrijke (medische)
achtergrondinformatie over hun kind door te geven aan de leerkracht.
Dit onthaalmoment vindt plaats op dinsdag 30 augustus van 17u00 tot
19u00 in het klaslokaal. Ouders en kinderen lopen vrijblijvend binnen.
Uitleg over de werking (methodes, afspraken, activiteiten typisch voor een
bepaald leerjaar,…) volgt tijdens een infoavond in september.

Cursus typen
Volgend schooljaar krijgen de kinderen van het 6de leerjaar
opnieuw de kans om op school een cursus typen te volgen.
In de loop van september krijgen deze leerlingen hierover
een brief.
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Uit ons pedagogisch project: duurzaamheid en toekomst
We genieten tijdens gezellige smikkelmomentjes in de
klas van een gezond tussendoortje. Om op
onze MOS-school ook tijd te maken voor
ontspanning, zet Dodoe zijn duurzame tocht verder.
Hij gaat elk jaar mee op sportdag en mag de
zesdeklassers
een
week
vergezellen
op
plattelandsklassen. Na de paasvakantie gaat Dodoe
zelfs met de derde kleuterklas mee op
watergewenning.
Is de zon van de partij dan schakelt Dodoe het smeerteam in.
Een paar keer per jaar komt het kriebelteam langs en kijkt samen met
Dodoe
alle
haartjes
van
de
kinderen
grondig
na.
Ga jij met Dodoe mee op pad naar een mooie, groenere en gezonde
toekomst.

PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice, zorgcoördinator

Voorbereiding toetsen
Tijdens het studeren en het maken van huiswerk is ontspanning erg
belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat kinderen de juiste balans vinden
tussen iets leuk doen en geconcentreerd hun werk doen?
5 tips over ontspannen en studeren:
1. Laat je kind ontspannen op de manier die het zelf wil.
Je zoon of dochter heeft een eigen manier van
ontspannen. Gamen, sporten, tekenen, iPad, met
vrienden afspreken… Laat hen hierin vrij. Je kind
mag op zo’n moment even doen wat hij of zij het
allerleukst vindt.
2. Ontspannen moet je plannen
Laat je kind genoeg ontspanningsruimte inplannen, zeker tijdens
drukke ‘toetsweken’. Tijdens ontspanningstijd is huiswerk verboden!
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3. Huiswerk? Maak tijd voor pauze
Laat je zoon of dochter pauzes nemen tijdens het
huiswerk maken. Even weg van de werkplek en
ontspannen, met iets te drinken en een lekker
tussendoortje. Een stukje chocolade, wat fruit, …
en na een half uurtje pauze weer fris en fruitig aan
de slag.
Zo maak je leren ook leuker.
4. Spreek een bedtijd af
Kinderen hebben veel slaap nodig. Spreek daarom een bedtijd af.
Een richtlijn: kinderen van 7 t/m 11 jaar tussen 19.30 uur en 20.30
uur, jongeren van 12 t/m 14 jaar gaan tussen 21.00 uur en 21.30
uur naar bed.
5. Maak het laatste uur van de dag huiswerkvrij
Direct na het leren maakt het hoofd van je kind nog overuren. Met
een cooling down van een uur slaapt je kind beter en staat het weer
fris op.
Veel succes tijdens de toetsen en weet dat na het
harde werken de beloning wacht: zomervakantie!

AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.dezessprong.be’ onder de rubriek ‘KALENDER’.
wo 1 juni

- 09:00 Watergewenning 3de kleuter (groep 2)

do 2 juni

- 3de en 4de leerjaar: Schoolreis naar Bellewaerde
- 5de leerjaar: Schoolreis naar de Sint-Pietersplas
‘Watercoctail’

vr 3 juni

- Vandaag krijgen de kinderen van het 3de tot 6de
leerjaar hun groeirapport mee naar huis
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za 4 juni

- Vormselviering

zo 5 juni

- Pinksteren
- Vormselviering

ma 6 juni

- Pinkstermaandag (vrije dag)

di 7 juni

- 6de leerjaar: Schoolreis naar de Sint-Pietersplas
‘Watercoctail’

zo 12 juni

- Vaderdag

ma 13 juni

- Vandaag worden de klasfoto's genomen

di 14 juni

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar

wo 15 juni

- 09:00 Watergewenning 3de kleuter (groep 2)

ma 20 juni

- Dag van het poetspersoneel 'Een dikke pluim op de
hoed van onze onderhoudsmensen'

di 21 juni

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar

wo 22 juni

- 09:00 Watergewenning 3de kleuter (groep 1)

do 23 juni

- 16:30 Oudercontact in de kleuterschool (dag 1)

vr 24 juni

- 19:30 Afscheidsmusical 6de leerjaar in het auditorium
van het Sint-Lodewijkscollege

ma 27 juni

- Schoolreis K2a (juf Gwenny/juf Ella), K2b/3b (juf
Martine) en K3a (juf Annelies) naar familiepark
De Sierk
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste en 2de
leerjaar hun groeirapport mee naar huis
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- Vandaag krijgen de kinderen van het 3de tot 6de
leerjaar hun eindrapport mee naar huis
- 16:30 Oudercontact in de kleuterschool (dag 2) en in
de lagere school (dag 1)
di 28 juni

- Integratie derde kleuter - eerste leerjaar: De kleuters
volgen een lesje taal en een lesje wiskunde in het
eerste leerjaar. De kinderen van het eerste mogen een
moment terug naar de derde kleuterklas.
- Laatste zwemles in de lagere school
- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 16:30 Oudercontact in de kleuterschool (dag 3) en in
de lagere school (dag 2)

wo 29 juni

- 18:00 6de leerjaar: Afscheidsfeest met diner (met de
winst van de musical)
- 18:00 Afscheidsreceptie voor alle ouders met kinderen
in het 6de leerjaar

do 30 juni

- Om 12u00 begint voor alle kinderen de grote vakantie
- Vrije NAMIDDAG voor alle kinderen in functie van de
klassenraden
- 11:00 Sprong 3de kleuter naar het 1ste leerjaar met
aansluitend een receptie voor de betrokken ouders

di 5 juli

- Administratieve sluiting van de school

do 18 aug

- Vanaf vandaag is de school opnieuw open

Openingsuren tot en met maandag 4 juli en vanaf donderdag 18
augustus:
Buiten de administratieve sluiting (van 5 juli t.e.m. 17 augustus) is de
school open voor ouders die een woordje uitleg en een rondleiding
wensen en voor ouders die hun kind willen inschrijven:
 op werkdagen
van 17u00 tot 19u00
(soms ook van 10u00 tot 12u00)
 op zaterdagen
van 10u00 tot 12u00
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Het is pas over een maand, maar áls het zover is,
wensen we alle kinderen en hun ouders een ongelooflijk
zalige en deugddoende vakantie.
Directie en schoolteam
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