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Bedankt!

Sportweek

De 32e editie van ons Doeltjesfeest was een
succes! Bedankt voor de talrijke opkomst,
de gezellige sfeer, de helpende handen, …

De laatste weken van het schooljaar worden
naar traditie sportief ingevuld: we gaan
wandelen, zwemmen, geo-cachen, fietsen, …

De leerlingen gaven het beste van zichzelf
op het podium. De moeite waard!

U wordt hierover op de hoogte gebracht via
brieven deze week.

Ondertussen is ook de winnaar bekend van
onze ‘weeg-een-hesp-wedstrijd’: proficiat
papa Geert D’Hondt! U wint dit lekker stuk
vlees van 6 kg 505 g!

In de week van 27-30 juni zullen er geen
warme maaltijden meer voorzien worden op
school. Iedere leerlingen dient dus eigen lunch
te voorzien tijdens de laatste week van
school.

De familie Verhaeghe won een Kubb-spel:
zij stuurden ons een foto met een affiche
aan hun raam op onze Facebookpagina.

Het laatste oudercontact van dit schooljaar vindt
plaats op maandag 27 juni 2016.

Foto’s vindt u terug op onze ‘De Vlier’pagina (Facebook)

Het oudercontact is een moment om de
evolutie, vaardigheden en gedrag van uw
kind te bespreken.

Graag tot volgend jaar!

Laatste schooldag
Donderdag 30 juni is de school uit om
12u25. De leerlingen gaan dan naar huis
met de bus.
Via deze weg wensen wij iedereen een
deugddoende en zonnige vakantie toe!

Oudercontact

Om dit alles vlotter en rustiger te laten
verlopen, gaan alle kinderen naar huis
om 15u20, zoals gewoonlijk. Het
oudercontact komt ook na onze jaarlijkse
wandeltocht, de kinderen kunnen de rust
dan zeker wel gebruiken …
Het oudercontact gaat weer door in
eigen klas, dus in Geluwe én Menen.
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Boerderijklassen t.e.m. 24/06
Paardenkamp t.e.m. 24/06
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