MAANDKALENDER: JUNI 2021
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01.06: Fietsdag voor 4 AB (Info volgt), fietsvaardigheid voor 1 ABC
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 We-do 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 voor 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!

Schoten, 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.
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!
Kios – naschoolse opvang
Voor de voor- en naschoolse opvang is KIOS, waarmee wij
samenwerken, op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers, die
zich hiervoor een aantal uren per week willen vrij maken.
Ook mensen die in aanmerking komen voor het Wijkwerkstatuut mogen zich melden. Zij verwachten iemand die
beschikt over een grote dosis enthousiasme, een positieve
ingesteldheid, iemand die graag met kinderen werkt en het nodige gezag aan de dag kan brengen.
Lijkt dit iets voor u? Gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met vzw Kios, SintCordulaplein 2 (vanaf 17 juni 2021) 2900 Schoten. Tel: 03/680.27.76 of stuur een mailtje naar
Kios@schoten.be.
Verkeerswerkgroep
Wij, ouders en leerkrachten, staan in voor de veiligheid van onze
kinderen. Wij willen hen opvoeden tot plichtsbewuste en
zelfstandige kinderen, ook in het verkeer. Dit begint met kleine
lessen in de klas van uw kleuter tot acties op de straat. Leuke
activiteiten zorgen ervoor dat ze groeien in deze
verantwoordelijkheid. Enkele voorbeelden zijn: De superfietser
voor het 6 de leerjaar, verkiezingen Miss en Mister Fluo,
oversteekacties voor zowel oudste kleuters als de leerlingen van het eerste en tweede.
Wil u uw ideeën met ons delen? Wil u deze acties mee ondersteunen? Wil u meewerken aan de
verkeersveiligheid van onze kinderen? Sluit dan aan bij de verkeerswerkgroep! Onze
verkeerswerkgroep bestaat uit enkele leerkrachten en ouders. Wij komen 3 keer per jaar samen
om belangrijke items te bespreken en te plannen. De eerste vergadering is dinsdag 14 september
om 20.00 uur. Meer informatie krijgt u begin september.
Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar bart.baplu@st-eduardus.be of daisy.vanwijck@steduardus.be
Vriendelijke groeten,
Rob Van den Bergh, administratief-logistiek directeur
Esther Van den Hout, pedagogisch directeur

