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Op weg naar een nieuwe school: Tjonge-jonge,
wat gaat het nu snel. Nog 4 weken en dan wordt de
nieuwbouw opgeleverd. Dan zijn de aannemers
helemaal klaar. Daarna hebben ze nog een paar
weken de tijd om wat “restpuntjes” te herstellen.
Ondertussen wordt er dan nog volop verder gewerkt
aan het parkeerterrein, kruispunten en het
schoolplein. Er moet in de maand mei best nog veel
gebeuren. Binnen in het gebouw moet nog nieuw
meubilair geplaatst worden, maar ook digiborden
opgehangen,
prikborden
en
handdoeken
zeepdispensers. En de boeken van de bieb en de
gymmaterialen mogen we niet vergeten. Buiten
wordt de camerabewaking nog geplaatst en in week
20 komen de nieuwe speeltoestellen op het
schoolplein. Woensdag 23 mei komt de verhuiswagen
voorrijden. Dan gaan we in enkele dagen al het
meubilair en materiaal wat we nog moeten en willen
gebruiken, verhuizen van de oude naar de nieuwe
school. Nog 2 maanden hard werken dus, om te
zorgen dat maandag 28 mei een geslaagde eerste
dag wordt in het nieuwe gebouw!
Sponsorloop Vastenactie: Vorig jaar haalden onze
leerlingen voor de Vastenactie van pater Swinne ruim
€ 1566 op. Ook dit jaar zetten alle leerlingen van
onze school zich in voor het goede doel van de
Vastenactie. We hebben geld ingezameld voor het
“Nyabondo Rehabilitation Centre” in Kenia. Al de
bijdragen zijn nog niet geteld, maar de teller staat nu
op € 1344,37 . Dank je wel iedereen voor de bijdrage
aan deze mooie opbrengst.

Kledinginzamelactie
wordt
herhaald:
Binnenkort krijgen alle kinderen weer een plastic zak
mee naar huis om kleding e.d. te verzamelen.
Dinsdag 15 mei wordt de kleding
op school opgehaald. De gevulde
zakken kunnen al eerder, maar
bij voorkeur vanaf maandag 7
mei a.s. op school (noodlokaal
speelplein
peuterspeelzaal)
ingeleverd worden.

Nieuwsbrief april
2018
Sint Jansteen, 30-03-2018
Verkeersbe(k)er gewonnen door groep 3: De
aandacht ging vrijdag 9 februari vooral naar de
prijswinnaars
van
de
carnavalsoptocht. Maar er
was nog een bijzondere
prestatie. Groep 3 van
juffrouw Georgina werd de
meest reflecterende groep
van onze school. Zij hadden
in de periode decemberfebruari het meeste keren
een reflecterend hesje aan
op de weg naar school. Zij
vielen iedere morgen het
meest op, en dat is juist de bedoeling! Proficiat
groep 3, jullie mogen een heel jaar op de
verkeersbe(k)er passen.
Vertrouwenspersoon: Binnen de Onderwijsgroep
Perspecto is een nieuwe vertrouwenspersoon voor
ouders/verzorgers. Haar naam is Annette de Koning
van De Koning vertrouwenszaken. Hierbij een korte
beschrijving van haar achtergrond: “Ik ben
psycholoog en ik heb ruim 20 jaar adviezen gegeven
aan leraren en directies in het primair onderwijs en
ongeveer 26 jaar een school voor VSO begeleid. Op
deze laatste school speelden de gedrags- en
emotionele problematiek van de leerlingen een
steeds grotere rol. Dit gecombineerd met de
puberteit waar ze zich in bevinden was een
interessant gegeven. Parallel hieraan heb ik
klachtencommissies opgezet, me ingezet als lid van
die klachtencommissies en ik ben tevens bestuurslid
van een klachtencommissie. In mijn werkzaamheden
voor klachtencommissies kwam ik in aanraking met
mediation, wat zou het mooi zijn als mediation de
gang naar klachtencommissies zou kunnen
voorkómen. Waarom ruzie maken en daarin
volharden
als
andere
meer
constructieve
mogelijkheden aanwezig zijn om een conflict op te
lossen. Ik ben opleidingen gaan doen tot mediator,
aanvankelijk de basisopleiding en vervolgens de
verdiepingen gevolgd tot aan scheidingsbemiddeling
aan toe. Want net als bij echtscheidingen, draait het
in het onderwijs om kinderen. Daarnaast ben ik
coach, ik kan en mag mensen die in hun dagelijkse
werk
geblokkeerd
worden
door
persoonlijkheidsproblematieken begeleiden om te
bezien of zij hiermee weer beter/optimaler kunnen
functioneren. Tot slot ben ik docent aan de NSOCNA, Leiderschapsacademie te Diemen.” Mw.
Annette de Koning is te bereiken via het mailadres:
info@dekoningvertrouwenszaken.nl .
Zie ook: https://www.ogperspecto.nl/home/regeling/

Peuterspeelzaal: Hallo allemaal! Wat hebben we
veel zieke kindjes gehad de afgelopen periode zeg!
En ook onze lieve Puk was ziek! Gelukkig hebben de
peuters erg goed geholpen om Puk te verzorgen. Er
zijn zelfs een paar peuterdokters bij hem op bezoek
geweest, die er alles aan deden om hem beter te
maken. Naast de peuterdokters is er ook een echte
dokter, de opa van Sofie, op bezoek geweest. Hij
heeft ons allerlei spullen laten zien die een dokter
gebruikt, en natuurlijk mochten we elkaar ook
onderzoeken. En onze Puk, die is gelukkig weer
helemaal beter! Dat kan natuurlijk ook niet anders na
al die mooie kaarten die hij per post heeft ontvangen
van de peuters!
En dan is het nu tijd voor… Pasen! De paashaas is al
bij ons op bezoek geweest en had een heleboel eitjes
voor ons verstopt in de speelzaal. Gelukkig kunnen
onze peuters erg goed eitjes zoeken en verzamelen.
Iedereen kreeg een aantal eitjes mee naar huis in
hun zelfgemaakte paasmandje. Ook hebben we in de
kring een paastak versierd en deze een plekje in de
klas gegeven.
Ja jongens en meisjes; nog maar even, en dan is het
spannende moment aangebroken waar we al zo lang
naar uitkijken: de verhuis! We gaan binnenkort dan
ook beginnen aan het thema ‘Verhuizen’. Om het
voor de kinderen zo rustig en veilig mogelijk te laten
verlopen, worden zij tot het eind in hun vertrouwde
klas met hun vertrouwde juf opgevangen. De verhuis
van de PSZ zal plaatsvinden op vrijdag 25 mei 2018.
De PSZ zal deze dag dan ook gesloten zijn. We kijken
er ontzettend naar uit, hopelijk jullie ook! Groetjes
van de PSZ juffen.
Groepen 1-2: Sinds het begin van het schooljaar
komt de juf van de bieb boekjes met ons lezen. De
mooiste verhalen komen voorbij, van de beer die niet
van de stoel van de muis af wilde tot het verhaal van
de tijger die sliep. Iedere vrijdag is het weer genieten
geblazen. Wat ook “verwenneritis” was, waren de
heerlijke pannenkoeken die we kregen op
“Pannenkoekendag”. De chefkoks van groep 7
strooiden lekker veel suiker op de zelf gebakken
pannenkoeken. Daarna hebben we ze lekker op ons
gemakje op de rand van de zandbak opgepeuzeld.
Dit lekkers hadden we wel verdiend na al dat harde
werken.
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het
thema “vriendschap”. Als hoogtepunt hebben we zelf
een armbandje gemaakt, die we aan ons beste
vriendje mochten geven. Sommige kinderen vonden
het zo mooi dat ze het armbandje liever zelf wilden
houden. Na deze liefdevolle periode brak er een iets
spannendere tijd aan. De paashaas was weer in het
land. Daarom mochten we eieren zoeken. Vanwege
de regen niet bij de opa en oma van Sep in de tuin,
maar deze keer in de klas. De komende periode
wordt ook echt feestelijk, denk aan koningsdag,
moederdag en natuurlijk de nieuwe school. Wat
hebben we daar al zin in !!!!!!!

Vakanties schooljaar 2018-2019: Regelmatig
vraagt een ouder naar de data van vakanties
volgend schooljaar. Die data kunt u vinden op onze
website.
https://inghelosenberghe.ogperspecto.nl/ouders/
Hier staan de vrije dagen en vakanties die voor alle
Perspecto-scholen gelden. Extra vrije dagen en/of
studiedagen dienen in overleg met onze MR nog
vastgesteld te worden.
Dank je wel!: Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart
wordt NLdoet georganiseerd waarbij vrijwilligerswerk
in de spotlights geplaatst wordt. Ook wij willen onze
vrijwilligers niet vergeten. Dus vandaag krijgt
iedereen die regelmatig een handje toesteekt op
onze school een rolletje
PEPERMUNT. Gewoon,
omdat
we
het
fantastische
mensen
vinden én "omdat een
goede hulp PEPERduur
is en niet in MUNT uit te
drukken!" Natuurlijk e
hopen we dat we
niemand vergeten zijn…
Groep 3: Wat is er toch weer veel gebeurd in groep
3. We hebben ondertussen alle letters geleerd! We
hebben als afsluiting een letterfeest gevierd met
letterkoekjes en appelsap. Aan het eind van de
middag kregen we een echt letterdiploma! Bij
rekenen werken we nu in een werkboek met twee
kanten. Aan de ene kant staan de sommetjes die bij
de lessen horen en als we het schrift omdraaien
vinden we daar de sommetjes die horen bij de
weektaak die we iedere week af moeten hebben. Het
was een beetje puzzelen in het begin, maar we
hebben het nu onder de knie. We leren nu ook met
geld rekenen, maar
de
muntjes
en
briefjes zijn toch
wel moeilijk. In
februari hebben we
natuurlijk carnaval
gevierd. Eerst de
optocht en daarna
het feest in de
Warande. Wat was
het weer gezellig
feest!
Op
donderdag
29
maart hebben we
Pasen gevierd in de
klas. Eerst luisterden we naar een verhaal uit
Trefwoord, waar we ook twee liedjes bij hadden
geleerd. Daarna hebben we naar de Zandtovenaar
gekeken die het Paasverhaal vertelde. Wat was dat
mooi. Na de pauze hebben samen met groep 4
geknutseld voor Pasen. Bij juf Didi in de klas hebben
we een paaskuiken gemaakt en bij juf Georgina in de
klas een paashaasje. We werden ook nog door de
juffen verwend met een lekker koekje!

Groep 4: In onze klas leeft het thema Lente al
enorm. Donderdag 22 maart mochten we deelnemen
aan het lentefeest van juf Ilke, we hebben lente
tekeningen gemaakt in de klas en hebben zelfs een
mooi paasmandje gevouwen! We hebben de
afgelopen periode veel nieuwe onderdelen bij
rekenen geleerd; de tafel van 1 t/m 5 en 10, de
digitale tijd en het kwartier op de analoge klok!
Ook bij spelling en taal staan we niet stil. We kennen
nu al 12 spellingscategorieën! Met taal werken we nu
aan het thema Gek en dat past wel bij onze groep 4
;)
Wat speciaal is in onze klas, zijn de
boekbesprekingen die de kinderen al helemaal zelf
thuis voorbereiden. Wat doen ze dit knap! Iedere
week is er iemand aan de beurt om ons al die leuke
boeken te introduceren. Op 26 maart hebben wij
ook deelgenomen aan de sponsorloop. Groep 4 heeft
ontzettend goed zijn best gedaan om het goede doel
hierbij te steunen!

Groep 5a: Juf Peggy is de afgelopen periode weer
gestart in onze groep. Elke dinsdag geeft zij weer les
in onze klas. We vinden het allemaal erg fijn dat ze
er weer is.
De kinderen hebben de afgelopen tijd erg hard
gewerkt. Bij het vak spelling zijn we begonnen met
werkwoordspelling. Dit was even wennen, maar we
doen enorm ons best hier voor. En natuurlijk gaan
we
hier
nog
veel
meer
mee
oefenen.
Bij geschiedenis hebben we het gehad over de
ridders in de Middeleeuwen. Dit was een spannend
onderwerp. We hebben veel filmpjes over ridders en
kastelen bekeken.
Ook hebben we het lentefeest gevierd. Dit feest werd
georganiseerd door juf Ilke (de stagiaire van meester
Menno). Het was een erg leuke middag waarin we
spelletjes hebben gedaan, een plantje hebben
geplant in een zelf versierd plantenblikje en we
hebben zelfs groentesoep en tomatensoep gemaakt.
Helaas is er van de lente nog weinig te zien, maar we
wachten met z’n allen op het lekkere weer!
We wensen iedereen alvast fijne paasdagen!
Groep 5b: In groep 5B zijn de kinderen na de
kerstvakantie in de tweede week gestart met de
afname van de CITO.
Bij rekenen zij we de afgelopen maanden bezig
geweest met het oefenen van de jaarkalender,
inhoud (liter, milliliter en centiliter) , de tafelsommen

en het tellen tot 500.
Bij spelling hebben de kinderen nu 16
spellingscategorieën geleerd. De laatste 4 die erbij
zijn gekomen, zijn
het kilo woord, ’s woord,
meervoud ’s woord en het cent woord.
Bij Brandaan (geschiedenis) hebben we het thema
Romeinen in Nederland en leven als een ridder
behandeld. Bij Naut( biologie) hebben we het thema
planten en dieren en voeding in je lichaam
behandeld. Bij Meander (aardrijkskunde) hebben we
het thema Nederland waterland met de eerste keer
topografie van Nederland behandeld.
Naast het vele leren is er ook geknutseld. Zo heeft
juf Ilke de kinderen pinguïns laten maken van wc
rolletjes. Ook hebben we maskers voor carnaval
gemaakt. En is er bij de carnavalsviering natuurlijk
door de kinderen flink gehost en gefeest. Het was
een geslaagde dag!
Bij het begin van de lente heeft juf Ilke een lente
feest georganiseerd. Er waren 6 verschillende
activiteiten in het thema van de lente. Ze hebben 2
verschillende
soepen
gemaakt,
gesjoeld,
moestuintjes geplant en versierd, een estafette
gedaan en een quiz gemaakt. Het was een
geslaagde middag. Als u foto’s wilt zien kunt u die
terug vinden op de website en op Facebook.
De komende periode maken de kinderen kennis met
komma getallen bij rekenen en met tijd (correct
lezen) , afstand , geldbedragen en de deciliter wordt
geïntroduceerd.
Bij spelling komen de volgende woordsoorten nog
aan bod: cola woord, politie woord, tropisch woord.
Groep 6: Wist je dat…










groep zes een spreekbeurt moet houden?
Elena nam wel drie fietsen mee naar school.
juf Carmen in februari jarig is geweest? We
kregen in de ochtend en middag een
traktatie.
er wel tien leerlingen hebben meegedaan
met de kangaroewedstrijd?
een sportverhaal kunnen schrijven met feiten
en meningen erin? Bij taal werken we
rondom het thema ‘sport’.
Puck te weten is gekomen dat een puck een
schijf is bij ijshockey?
we veel energizers hebben, zoals: de spiegel,
commando en just dance?
we samen in de klas de vlog hebben
bekeken over de nieuwe school?
we donderdag 22 maart naar het bos in
Clinge zijn geweest voor de boomplantdag?
we het erg spannend vinden om in het
nieuwe gebouw les te krijgen?

Groep 7: De tijd vliegt…In de klas zijn we druk
bezig met het cijferend rekenen goed onder de knie
te krijgen, vlot rekenen met het metriek stelsel en
procenten. Met Taal werkten we rond het thema
Nederland en hebben we zelf een ‘Ik hou van
Hollandquiz’ gemaakt, nog best moeilijk om goede
vragen te bedenken!

In de tussentijd oefenen we ook veel met
werkwoordspelling- met de beroemde ’t kofschipregel . Binnenkort kan ook groep 7 met de
chromebooks aan de slag, daar kijken we naar uit!
Op 16 maart deden we mee aan de Nationale
Pannenkoekdag. Er werden pannenkoeken gebakken
op 8 locaties bij ouders thuis, voor de opa’s en oma’s
van de kinderen onze groep, daarna werd er bingo
gespeeld. Het was een gezellige middag voor jong en
oud!
Aanstaande donderdag 5 april hebben we alweer de
volgende uitdaging voor groep 7: het VVN
theoretisch Verkeerexamen. We hopen dat iedereen
direct slaagt, maar er is gelukkig ook nog een
herexamen. Oproepje aan de ouders van de kinderen
van groep 7 om er tot het Praktijk examen op 14 juni
veel op uit te gaan met de fiets een aantal
verkeerssituaties in de praktijk te oefenen, zoals een
rotonde en verschillende soorten kruisingen.
Verder openen we op 3
april het pakket met het
Denkboek
van
het
Comité 4 en 5 mei.
In
heel
Nederland
krijgen de kinderen van
groep 7 dit boekje en is
er
een
uitgebreid
lessenaanbod
met
filmpjes, interviews en
andere denkopdrachten.
Belangrijk om hier met de kinderen over te praten en
te werken!
Voor extra informatie:
http://4en5meidigitaal.nl/denkboek/
en
http://www.4en5mei.nl/onderwijs
Groep 8: Het 2e deel van het schooljaar staat toch
voornamelijk in het teken van het afscheid en musical
van onze groep. De rollen zijn verdeeld d.m.v. een
echte auditie. Iedereen is volop aan het oefenen.
Onder leiding van Emmy Verwer wordt de musical
ingestudeerd en geoefend op school. Niet alleen het
leren van de rollen is belangrijk voor de musical,
maar natuurlijk ook het decor. De kinderen zijn in
groepjes aan het knutselen o.l.v. Bojoura en Helen.
Vanaf deze week zijn we ook gestart met het
oefenen voor de dansjes o.l.v. de ouderraad. De
kinderen zijn zeer enthousiast, dus dit wordt vast een
super musical. Nog eventjes geduld dus…
Vorige
week
hebben
de
kinderen
de
kennismakingstoets van Cito op het Chromebook
gemaakt. Gelukkig was meester Menno van dienst
om te helpen. Altijd spannend zo’n eerste keer. De
eindcito van groep 8 wordt ook gemaakt op het
Chromebook.
Vrijdag 23 maart jl. zijn we gestart met het
programma Advocaat in de Klas o.l.v. Junior Jurist
Academie i.s.m. Invicta Advocatuur. Ze hebben het
gehad over rechten & plichten, strafrecht en de
grondwet. Maar vooral over het nadenken over wat
jouw rol is in een bepaalde situatie en zeker niet te

snel oordelen. We zijn nu bezig met een werkboekje
dat gaat over rechten & plichten, zodat we hier
steeds meer over te weten komen. We wachten op
de e-mail over welke “zaak” we krijgen en moeten
voorbereiden.
De jongens en meisjes zijn volop aan het trainen
voor het enige echte schoolvoetbaltoernooi dat
gehouden wordt op woensdag 11 april te
Kloosterzande (meisjes) en woensdag 18 april te Sas
van Gent (jongens). Wij zoeken nog supporters ;).
Fijne Pasen allemaal!
Centrale eindtoets dit jaar digitaal: Alle
kinderen in groep 8 zijn verplicht om een eindtoets
te maken. Welke eindtoets dat is, mogen wij als
school zelf beslissen. Wij hebben gekozen voor de
Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en
Examens. Dit is een nieuwe digitale versie van de
vertrouwde papieren Centrale Eindtoets. We hebben
gekozen voor deze digitale variant omdat deze toets
zich zowel voor taal en rekenen tijdens de afname
aanpast aan het niveau van het kind. Het is een
toets op maat, geschikt en toegankelijk voor alle
leerlingen. De toets bestaat uit 115 vragen voor taal
en 85 vragen voor rekenen. Voor wereldoriëntatie
zijn er 90 vragen. De meeste vragen zijn
meerkeuzevragen. Het kind moet dan steeds het
best passende antwoord kiezen uit de gegeven
mogelijkheden. Naast de meerkeuzevragen zijn er
ook andere type vragen, zoals vragen waarbij je een
filmpje moet kijken of vragen waarbij je het
antwoord naar de juiste plaats moet slepen. Dit
maakt deze toets afwisselend voor het kind.

Als een kind de Centrale eindtoets beter maakt dan
wij als school op basis van het schooladvies
verwacht, dan moet de school het advies
heroverwegen. Het is mogelijk dat het advies dan
wordt aangepast. Als het kind de Centrale Eindtoets
slechter maakt dan verwacht, wordt het schooladvies
niet aangepast. Het is voor het voortgezet onderwijs
niet toegestaan om op basis van de score op de
eindtoets een kind wel of niet toe te laten.

BSO:
Hoi allemaal! Het is weer lente! Het weer
wordt steeds wat beter, dus ondanks de leuke
knutselactiviteiten, raamstickers en spelletjes waar de
BSO’ers zich binnen graag mee bezig houden,
kunnen we ook weer lekker wat vaker naar buiten.
En dan nu... Pasen! Lekker knutselen en paaseitjes
smullen! Binnenkort breekt het moment aan waar we
al zo lang naar uitkijken: de verhuis! Wat een
spannende periode breekt er aan. Wij hebben er alle
vertrouwen in dat het soepel zal
verlopen en kijken er enorm
naar uit. Hopelijk jullie ook!
Groetjes van de BSO juffen.
Kinderdagverblijf: Nog heel
even en dan is het zover dan
verhuizen we naar de nieuwe
school. We hebben er zin in!
Op het kinderdagverblijf werken we met thema's en
ons vorige thema was dat Puk ziek was. We hadden
een hoekje gemaakt waar Puk in een bedje lag en de
kindjes hem konden verzorgen. Dat vonden ze heel
leuk om te doen en het was leuk om te zien dat de
kinderen zo goed voor hem zorgden.
Op het moment zijn we bezig met het thema: Pasen.
We hebben de groep versierd voor Pasen. De
kinderen hebben eieren geverfd en papieren eieren
beplakt met snippertjes papier.De lente is begonnen
en als het weer het toelaat dan kunnen we lekker
buiten spelen. Dat was het wel zo'n beetje wat ons
betreft. Tot gauw!
Groetjes van de juffen van het Kinderdagverblijf.
Nieuwe leerlingen: Vanaf de kerstvakantie zijn de
volgende leerlingen gestart in de kleutergroepen: Sep
Valckx, Quint Merckx, Ryan Tollenaar, Madelief
Hillaert, Yanaïka Eycken, Jesse van Vlierberghe, Lily
Inghels en Jurre Lensen. Er zitten op dit moment in
totaal 214 leerlingen op onze school. Volgende week
starten Taïscha de Grave en Luna Vlegels. In de
maand mei komen Joëlle Bracke, Katoo Stevens en
Damon de Jonghe naar onze school. We wensen ze
allemaal een plezierige en leerzame periode op onze
school toe!

Belangrijke data:
Vrij 30 mrt t/m ma 2 april:
paasvakantie
Woe 4 april: MR-vergadering
Do 5 april: theoretisch
verkeersexamen groep 7
Do 5 april: workshop fotografie voor groep 5-6 ihkv
de cultuurmenu’s
Za 7 april: Provinciale zwemkampioenschappen
Ma 9 t/m vrij 13 april: voortgangsgesprekken gr 1-7
Di 10 april: bezoek sluizencomplex Terneuzen voor
groep 8
Woe 11 april: inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Woe 11 april: schoolvoetbal meisjes groep 8
Woe 11 april: Kleding- en speelgoedbeurs Foxkidz
Do 12 april: dansworkshop olv Lilianne Butler voor
groep 1-2 ihkv de cultuurmenu’s
Do 12 april: lentewandeling groep 3-4
Do 12 april: vergadering ouderraad
Di 17 t/m do 19 april: centrale eindtoets PO groep 8
Woe 18 april: schoolvoetbal jongens gr 8
Do 19 april: gastles Advocaat voor de klas groep 8
Do 19 april: workshop fotografie voor groep 5-6 ihkv
de cultuurmenu’s
Vrij 20 april: Extra sportactiviteiten ihkv de
Koningsspelen op school. Let op: die dag hanteren
we continurooster, alle kinderen krijgen op school
een “koningslunch” aangeboden en gaan om 14.00 u
naar huis.
Ma 23 april t/m vrij 4 mei: meivakantie
Do 10 en vrij 11 mei: Hemelvaartsvakantie
Di 15 mei: Bag2school-kledingactie
Vrij 18 mei: bezoek Industrieel museum groep 8
Vrij 18 mei: afscheid “oud schoolgebouw”
Za 19 mei: 11.00-15.00 “open huis”, voor allen die
nog eens een kijkje willen nemen in het “oude”
schoolgebouw
Ma 21 en di 22 mei: Pinkstervakantie
Woe 23 t/m vrij 25 mei: verhuisdagen (kinderen zijn
vrij)
Zo 27 mei: Eerste Heilige Communie (kerk
Koewacht)
Di 29 mei: schoolreis gr 3-7 en schoolfeest gr 1-2
Woe 30 mei: vrije dag
Ma 4 t/m donderdag 7 juni: wandel4daagse
Ma 4 juni: studiedag leerkrachten (kinderen vrij)
Do 7 juni: workshop animatiefilms voor groep 7-8
ihkv de cultuurmenu’s
Woe 13 juni: MR-vergadering
Vrij 15 juni: Vormselviering (kerk Clinge)
Ma 18 t/m vrij 22 juni: oudergesprekken gr 1 t/m 7
Ma 25 juni: Projectdag “Veilig naar school” gr 8
Woe 27 juni: eindmusical gr 8
Do 5 juli: laatste schooldag, 2e rapport mee
Vrij 6 juli t/m vrij 17 aug: zomervakantie

