
Kalender juni 2022
scholen Vichte

wo 1 3de kl: zwemmen do 16 L2A: zwemmen

do 2 L2A: zwemmen
L3B: moestuinieren in Bokkeslot
L5: bib
L5A: info veilig internet

vr 17

vr 3 L4: info veilig internet
L5B: info veilig internet

za 18

za 4 zo 19

zo 5 Pinksteren ma 20 1B,3B,4B,5B,6B: zwemmen

ma 6 Pinkstermaandag: vrije dag di 21 L4C: zwemmen

di 7 L1+L2: toneelvoorstelling “Mijn vlek”
1B,3B,4B,5B,6B: zwemmen
L6: fietsexamen

wo 22

wo 8 do 23 Beloningsdag XL georganiseerd door
onze ouderraad.
L2B: zwemmen

do 9 L2B: zwemmen vr 24 9u: eindviering + doorschuif voor alle
kinderen
L3: bib
zomerwandeling

vr 10 za 25

za 11 zo 26

zo 12 Vaderdag ma 27 3de kl: uitreiking kleuterdiploma
1A,3A,4A,5A,6A: zwemmen
Zeeklassen 4de + 5de leerjaar
L6: “Boeken toe” in De Gavers

ma 13 3de kl: bib
1A,3A,4A,5A,6A: zwemmen

di 28 L3: uitstap met de fiets
Zeeklassen 4de + 5de leerjaar
L6: Bellewaerde

di 14 wo 29 Zeeklassen 4de + 5de leerjaar

wo 15 3de kl: zwemmen do 30 Namiddag: vrije dag voor de kinderen
Zeeklassen 4de + 5de leerjaar
Proclamatie 6de leerjaar



Donderdag 30 juni

Voor de kinderen begint de vakantie op donderdagnamiddag. Om 11.40u stoppen de lessen, ook de
leerlingen van het 4de en 5de leerjaar zijn ‘s middags thuis van de zeeklassen.

Op donderdag 30 juni om 19.30u gaat de proclamatie door voor onze leerlingen van het 6de leerjaar!

Beloningsdag donderdag 23 juni XL

Elk schooljaar worden de kinderen beloond door de ouderraad omdat ze zich ingezet hebben voor
een “goed doel”. Dit jaar stond fluo opnieuw in de kijker. Alle kinderen werden gemotiveerd om de
fluojassen altijd te dragen en sommige kinderen knutselden fluovlaggen.

Donderdag 23 juni wordt iedereen extra verwend omdat de voorbije 2 “coronaschooljaren” ook een
extra inspanning van de kinderen gevraagd hebben.

We maken er samen een leuke dag van!

Afwezigheid juf Tine

Op 1 september zal ik niet aanwezig zijn. Tot 10 oktober neem ik voltijds ouderschapsverlof op voor
onze kinderen. Juf Kathleen zal mij gedurende die weken vervangen.


