
Kalender mei 2022
scholen Vichte

zo 1 di 17

ma 2 3de kl: bib
1A,3A,4A,6A: zwemmen

wo 18

di 3 do 19 2A: zwemmen
3A: Bezoek aan Bokkeslot
5de lj: techniekacademie in het
Beukenhof

wo 4 vr 20 3de lj: bib

do 5 2A: zwemmen
5de lj: educatieve uitstap naar De
Gavers

za 21

vr 6 zo 22 Eerste Communie

za 7 ma 23 1B,3B;4B,5B: zwemmen

zo 8 di 24 lager sportdag
4C: zwemmen

ma 9 1B,3B;4B,,6B: zwemmen
Kleuters op schoolreis
1ste lj: auteurslezing

wo 25 3de kl: zwemmen

di 10 FEEST OP SCHOOL
4C: zwemmen

do 26 O.L.H.Hemelvaart

wo 11 3de kl: zwemmen vr 27 vrije dag

do 12 2B: zwemmen
5de lj: auteurslezing

za 28

vr 13 zo 29

za 14 OPENDEUR + SCHOOLFEEST
“Dwars door de Wegelink”

ma 30 3de kl: activiteit in de kunstacademie
4de lj: bib
1A,3A,4A,5A,6A: zwemmen

zo 15 di 31 1ste, 2de en 3de leerjaar: schoolreis
naar Pairi Daiza

ma 16 1A,3A,4A,5A: zwemmen
3de leerjaar: auteurslezing “Koen van
Biezen”

Ik draag zorg voor de natuur en de schoolomgeving.”



Typlessen 4de leerjaar

In het basisonderwijs wordt een grote digisprong geleidelijk aan
ingevoerd. Dit betekent concreet dat elke leerling van het 5de
en 6de leerjaar op 1 september een chromebook ter
beschikking zal hebben in de klas.

Om onze leerlingen hier nu al op voor te bereiden leren al onze
leerlingen van het 4de leerjaar typen op school. Zowel op
school als thuis kunnen de leerlingen oefenen.

De ouderraad van onze school betaalt deze cursus voor onze
leerlingen! Bedankt, dit is een grote meerwaarde voor onze
leerlingen!

Facturatie april/mei

In april worden er geen facturen meegegeven. De 7 dagen dat de kinderen op school
kunnen eten, zullen vermeld worden op factuur van mei. Er zal duidelijk aangegeven
worden welke maaltijden bij welke maand horen.

Zeeklassen: laatste week van juni

De allerlaatste schoolweek kunnen onze leerlingen van het 4de en 5de leerjaar eindelijk
op zeeklassen. Begin mei krijgen alle leerlingen en ouders een overzicht van alle
uitstappen. We krijgen financiële steun van:

- onze ouderraad
- subsidies van de provincie West-Vlaanderen
- opbrengst van de pannenkoekenverkoop van deze klassen wordt verrekend.

We bezorgen jullie begin mei ook een overzicht van de kostprijs voor de kinderen.

Schoolfeest

In de namiddag is er de mogelijkheid om een tasje koffie en wat taart
te eten. We doen daarbij graag beroep op (groot)ouders om
taarten/cake te bakken. Als je een taart wil bakken, is het dan
mogelijk om onderstaand strookje terug mee te geven naar school
aub? Bedankt!

_____________________________________________________
Ik, (groot)ouder van ……………………………………………………………. uit klas ………………….

bak graag een taart op zaterdag 14 mei.
Ik breng deze taart op zaterdag 14 mei tussen 10u en 12u naar Het Plein, onze afdeling
in de Beukenhofstraat.


