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Beste ouder(s) 
 
 
Een schooljaar alweer bijna voorbij. Met deze voorlaatste nieuwsbrief willen we jullie graag laten 
weten wat nog op stapel staat in de maand juni. Jullie mogen eind juni nog een laatste nieuwsbrief 
verwachten waarin we jullie informeren over de veranderingen voor het volgend schooljaar. 

Laatste weken van dit schooljaar 

Schoolbus 

Door de traditionele schoolreizen in juni, zal de schoolbus een aantal keren niet rijden ’s avonds. 
Dit op de volgende dagen 
- Maandag 2 juni 2014 
- Dinsdag 17 juni 2014 
- Vrijdag 20 juni 2014 
- Maandag 23 juni 2014 
- Dinsdag 24 juni 2014 
- Donderdag 26 juni 2014 
Met dank voor uw begrip. 

 

Binnenspeeltuin kleuters 

De kleuters van de onthaalklas en eerste kleuterklas gaan op woensdag 18 juni 2014 op uitstap 
naar de binnenspeeltuin Josan. Op woensdag 25 juni is het de beurt aan de kleuters van de tweede 
en derde kleuterklas.  

 

Kleuterproclamaties 

Onze leerlingen van de derde kleuterklas nemen afscheid van hun kleuterjaren en krijgen een ‘echt’ 
diploma en een afscheidsfeestje. Onze kleuters worden uitgezwaaid op maandag 23 juni vanaf 
14u45 uur. Ouders en familie van harte welkom! 
 

Proclamaties zesdejaars 

De zesdeklassers hebben op donderdag 27 juni 2013 traditioneel hun proclamatie waarbij de 
burgemeester of de schepen van onderwijs hen het getuigschrift van de lagere school zal 
overhandigen.  
Afspraak om 19 uur. Ouders van zesdeklassers ontvangen hiervoor nog een persoonlijke 
uitnodiging. 
 

Rapport en oudercontact 

Het laatste rapport en oudercontact is voorzien op woensdag 25 juni 2014.  
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Overgang volgend leerjaar 

Alle leerlingen gaan in juni op bezoek bij hun nieuwe juf of meester en de leerkrachten hebben deze 
maand ook overgangsgesprekken met hun collega’s om de overgang naar volgend schooljaar voor 
uw kind vlot te laten verlopen. 
 

Warme maaltijden 

De warme maaltijden en soep lopen nog tot en met donderdag 26 juni 2014.  
 

Laatste schooldag 

Op vrijdag 27 juni 2014 is de school voor de leerlingen uit om 11.50 uur. Het maantje voorziet 
opvang. In de namiddag is er voor de leerkrachten nog een personeelsvergadering voorzien. 
 

Leuke weetjes 

Film Bangrin 

Wie graag wil weten hoe het de directie en enkele leerkrachten is vergaan in Afrika vorige zomer, 
kan op woensdag 18 juni 2014 om 20u in de polyvalente zaal van de Ploter terecht voor de 
filmvoorstelling van het reisverslag door Burkina Faso en het bezoek aan de dorpsschool in 
Bangrin. Alle ouders en grootouders van De Kiem zijn van harte welkom.  

 

Geslaagd schoolfeest 

Zondag 18 mei 2014 genoten we van een zonovergoten schoolfeest, met mooie optredens van de 
kleuters, lekkere barbecue en leuke spelletjes op de kleuterspeelplaats en in de speelweide. 

Voor wie nog even wil nagenieten, de foto’s van de kleuteroptredens werden op de schoolwebsite 
geplaatst. 
 

Kleuterspeelplaats 

Met het geld van de appel- en perenverkoop worden voor de kleuterspeelplaats stevige 
voetbalgoals gekocht van duurzame kwaliteit en op het voorste deel van de speelweide geplaatst. 
Met de overschot van het geld en een nieuwe actie volgend schooljaar willen de kleuterjuffen graag 
een klim- en/of klautertoestel aankopen om op de speelplaats te plaatsen. 
 

Kalender juni 2014 

Woensdag 4 juni 2014 Schoolreis onthaalklas 

Donderdag 5 juni 2014 Medisch consult tweede kleuterklas 

Maandag 9 juni 2014 Pinkstermaandag: verlofdag 

Dinsdag 10 juni 2014 Uitstap derde kleuterklas 

Woensdag 18 en 25 juni 2014 Binnenspeeltuin kleuters 

Donderdag 19 juni 2014 Schoolreis 2de en 3de kleuterklas 
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Vrijdag 20 juni 2014 Schoolreis 5de en 6de leerjaar 

Maandag 23 juni 2014 Kleuterproclamatie 

Maandag 23 juni 2014 Schoolreis 3de en 4de leerjaar 

Dinsdag 24 juni 2014 Schoolreis 1ste en 2de leerjaar 

Woensdag 25 juni 2014 Rapport en oudercontact 

Donderdag 26 juni 2014 Proclamatie 6de leerjaar 

Vrijdag 27 juni 2014 Laatste schooldag: school uit om 11.50u 

 
 
Vriendelijke groet 
Els De Saeger, directeur GBS De Kiem 
En het kiemteam 


