ONZE AGENDA
DO

2 juni

 VM: schoolfotograaf K0
 NM: leerwandeling L2 naar de Colruyt
 16.15 uur  16.45 uur: studie
 19 uur: infoavond sportklassen Durbuy L5 en L6

VR

3 juni

 NM: zwemmen L1 en L6

ZO

5 juni

 Pinksteren en dorpsfeest Nossegem 910 + 2

MA

6 juni

 Pinkstermaandag: GEEN school en GEEN opvang

DI

8 juni

 NM: fietsexamen L6
 15.45 uur  16.45 uur: studie

DO

9 juni

 wieltjesdag
 VM: slotfeest Appelmoesband in CC De Factorij te Zaventem voor onze
leerlingen van L1 en L2
 NM: workshop Hikketakketoe (L2 en L3)  15.45 uur  16.45 uur: studie

VR

10 juni

 NM: zwemmen L1 en L6

ZA

11 juni

 fietskampeertocht o.l.v. de ouderraad

ZO

12 juni

 fietskampeertocht o.l.v. de ouderraad
 Vaderdag

MA

13 juni

 VM: permanentie CLB

 16.15 uur  16.45 uur: studie

DI

14 juni

 na schooltijd: tekenacademie

 15.45 uur  16.45 uur: studie

DO

16 juni

 wieltjesdag
 L1 en L6 frietjes eten (meters en peters)
 oudercontact kleuterschool
 15.45 uur  16.45 uur: studie

VR

17 juni

 NM: zwemmen L1 en L6

 Promnight L6

MA

20 juni

 VM: permanentie CLB
 schoolreis L5 en L6 (Bobbejaanland)

 16.15 uur  16.45 uur: studie
 15.45 uur  16.45 uur: studie
 20 uur: schoolraadvergadering

 na schooltijd: tekenacademie

DI

21 juni

 na schooltijd: tekenacademie
 oudercontact L5 en L6

DO

23 juni

 LAATSTE DAG STUDIE LAGERE SCHOOL
 19 uur: proclamatie K3 en L6

VR

24 juni

 LAATSTE DAG WARME MAALTIJDEN
 8 uur: ontbijt L6 (verzorgd door de ouderraad)
 NM: zwemmen L1 en L6

MA

27 juni

 VM: permanentie CLB
 schoolreis L1234: Grotten van Han
 sportklassen Durbuy L5 en L6 (tot en met donderdag 30 juni)

DI

28 juni

 15.45 uur: tekenacademie

DO

30 juni

 rapport 6
 11 uur: dankbezinning (in de turnzaal)
 11.55 uur: laatste schooldag ZONDER OPVANG!!!

 oudercontact L1234

WIST JE DAT …


Van woensdag 25 tot en met vrijdag 29 april gingen onze leerlingen van L3 en L4
een weekje op zeeklassen in Sint-Idesbald; samen met hun juffen en meesters.
Iedereen genoot ten zeerste van deze openluchtklassen 
Dank aan meester Michael, juf Elke, meester Hans, juf Lief en stagiaire Marlies voor
de prima begeleiding.

We kregen ook hoog bezoek van juf
Hilde, oud-juf Lieve en juf Els 



Op woensdag 4 mei werden alle ingeschreven mama’s van K2 en K3 op school
verwend met een openluchtrestaurant. Het was zeer gezellig en de gerechtjes
werden gesmaakt  Deze activiteit is voor herhaling vatbaar!



Op donderdag 5 mei gingen onze kleuters van K3 samen met de leerlingen van L1
met de trein naar het dinomuseum in Brussel. Het was een leerrijke en superleuke
daguitstap onder de noemer van “overgang” K3  L1.
Ter voorbereiding op de daguitstap werd er in de weken vooraf heel veel rond dino’s
gewerkt 



Op donderdag 19 mei gingen onze leerlingen en leerkrachten van L6 met de trein
op daguitstap naar de Muntschouwburg in Brussel. Iedereen genoot ten zeerste van
deze culturele uitstap! 



Op vrijdagnamiddag 20 mei vierden wij op school ons grootouderfeest. Het was een
heel fijn feest met veel blije gezichten. Achteraf werden de grootouders op een lekker
stuk kaart en een kopje koffie of thee getrakteerd 



Op zaterdag 21 mei konden we eindelijk na twee coronajaren nog eens een
schoolfeest vieren. Van een fantastisch feest gesproken!!! 
Ouders kregen de mogelijkheid om de klassen te bezoeken, leerlingen genoten ten
volle van de animatie o.l.v. de leerkrachten, per klas werd er een dansje opgevoerd
o.l.v. juf Anke, de ouderraad verzorgde een heel lekkere BBQ en we genoten
allemaal van deze heerlijke dag! 

MEDEDELINGEN


Op woensdag 15 juni hielden wij een brandevacuatieoefening op school onder
leiding van onze preventieadviseur Peter.
De evacuatie verliep vlot. We verzamelden zoals steeds achteraan op de
parking van het woonzorgcentrum Ter Burg.



Onze laatste schooldag valt deze keer op donderdag 30 juni.
De school eindigt dan om 11.55 uur. Gelieve je kind tijdig van school te halen!
Er wordt die dag geen opvang meer voorzien.
Daarna sluit de school tot 1/09 de deuren en start de welverdiende grote
vakantie.



Na 23 jaren dienst in onze school gaat juf Ghislaine op 31/08 op pensioen.
Wij zijn juf Ghislaine heel dankbaar voor wat zij gedurende al die jaren voor
voor onze school betekend en gedaan heeft!
We gaan juf Ghislaine zeker en vast missen maar de tijd is nu gekomen dat
zij van haar pensioen mag genieten.
DANKJEWEL voor ALLES, juf Ghislaine!!!
We gaan je missen! Geniet binnenkort maar van je welverdiend pensioen … 

Vriendelijke groeten! TEAM SLN

