MAANDKALENDER: JUNI 2021
MERKSEM
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01.06: Fietsdag voor 4 AB (Info volgt), fietsvaardigheid voor 1ABC
02.06: Fietsvaardigheid voor 2 AB
03.06: Zwemmen voor 1 ABC, 5 AB
Fietsvaardigheid voor 3 AB
07.06: Zoo bezoek voor 1 ABC (Info volgt)
08.06: Technopolis op school met Lego Wedo voor 5 AB
10.06: Zwemmen voor 1 ABC, 5 AB
11.06: Uitstap 5 AB met de fiets (Info volgt)
14.06: Start speciale week voor 6 AB
18.06: Dino dag in Brussel voor 4 AB (Info volgt)
22.06: Afscheidsfeest 6 AB (Info volgt)
23.06: Afscheidsfeest 7,8 KM (Info volgt)
25.06: Lagere school: schooluitstap (Info volgt)
Kleuterschool: feestdag voor alle kleuters op school (Info volgt)
29.06: Lagere school: leef -en leerrapport 4
Lagere school: Feestelijk afsluiten van het schooljaar
30.06: Voormiddag – mogelijkheid tot oudercontact
01.07: Start van de GROTE vakantie!

SCHOTEN
Di.
01.06: Buitenlesdag voor 5 DE (Info volgt)
Superfietser voor 6 DE
Fietsvaardigheid voor 6 KS en 1 E
Woe. 02.06: Fietsvaardigheid voor 5 KS
Do.
03.06: Dino dag in Brussel voor 4 DE (Info volgt)
Buitenlesdag voor 5 DE (Info volgt)
Fietsvaardigheid voor 3 KS, 2 E, 1 D
Vrij.
04.06: Lagere school: Deuzeldjogging kids editie (Info volgt)
Medisch schooltoezicht 2 KS en 3 KS geboortejaar 2017 op school
Fietsvaardigheid voor 1 KS, 2 KS, 8 KS
Woe. 09.06: Oversteekactie campus Marialei
Do.
10.06: Veilig stappen in het verkeer voor 4 DE
Vrij.
11.06: Medisch schooltoezicht 4 KS geboortejaar 2017 + afwezigen op school
Ma.
14.06: Zwemmen voor 4 DE met de fiets
Start speciale week voor 6 DE (Info volgt)
Ma.
21.06: Zwemmen voor 4 DE met de fiets
Vrij.
25.05: Schooluitstap voor de lagere school (Info volgt)
Feestdag voor alle kleuters op school (Info volgt)
Ma.
28.06: Afscheidsfeest 5-jarigen (Info volgt)
Afscheidsfeest 6 DE (Info volgt)
Di.
29.06: Lagere school: Leef -en leerrapport 4
Woe. 30.06: Voormiddag – mogelijkheid tot oudercontact
Do.
01.07: Start van de GROTE vakantie!

Merksem, 01 juni 2021

Beste ouders en kinderen,
Dit is weeral de laatste maandkalender van dit schooljaar. Een zeer bijzonder schooljaar waarbij
Corona een zeer grote impact had op de samenleving maar zeker ook op ons schoolleven!
Bedankt aan iedereen die er mee heeft voor gezorgd om in vaak moeilijke omstandigheden steeds
het beste ervan te maken op een positieve manier.
Afscheidsfeesten
Deze maand staan ook de afscheidsfeesten van onze derde kleuterklassers en zesde leerjaren
gepland. Verdere info over hoe wij dit coronaproof en volgens de geldende maatregelen gaan
organiseren zullen wij binnenkort nog meedelen.
Zuidactie Fuerza, Mama!
Ondertussen zijn alle sponsorlopen achter de rug en werden de centjes geteld. Veel
dank aan diegene die hier hun steentje hebben toe bijgedragen! In totaal werd er
door onze 3 campussen 2300 euro ingezameld. Dikke proficiat!
Speeltuin kleuters
De speeltuin voor onze kleuters werd dit schooljaar voorzien van nieuw zand en enkele nieuwe
speeltuigen. Ook volgend schooljaar zal hierin er nog geïnvesteerd worden.

Speelplaats
Ook op onze speelplaats zijn er heel wat veranderingen om ervoor te zorgen dat het spelen voor
iedereen een plezier is met een aanbod van activiteiten in verschillende zones. Met de
opbrengsten van de jaarlijkse wafelverkoop zullen wij hier ook verder blijven investeren voor onze
kinderen op school.
Schoolpoort Deurnsebaan
Als u met de auto gebruik maakt van onze ingang langs de Deurnsebaan, dan is het de bedoeling
om uw kind daar af te zetten en het schoolterrein terug te verlaten via de Deurnsebaan! Bedankt
voor uw medewerking.
Vriendelijke groeten,
Rob Van den Bergh, administratief-logistiek directeur
Esther Van den Hout, pedagogisch directeur

