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 Gentbrugge, 3 juni 2019 

 
Beste ouders,  
 
 
Na een zonnig verlengd weekend is de laatste maand van het schooljaar aangebroken. Deze maand 
staat in het teken van het afsluiten van een mooi schooljaar. Zo gaan nog heel wat klassen op 
schoolreis of is dit net achter de rug zoals het 2de leerjaar. Binnenkort worden er nog bezoekjes 
gebracht aan Harry Malter (K2), Kouterslag (K3), Boudewijnpark (L3), Technopolis (L4), dagje naar de 
zee (L1), en nog zoveel meer… 
Maar ook de afgelopen periode bleven we niet op de schoolbanken zitten. Alle klassen hebben 
deelgenomen aan de sportdagen. Ook de gezonde kookworkshop waarin kleuters samenwerkten 
met de leerlingen van het lager werd enorm gesmaakt! 
 
Met het inzetten van de maand juni is ook de evaluatieperiode van onze schoolstraat gestart. Je kan 
de enquête digitaal invullen via deze link: 
www.stad.gent/evaluatieschoolstraat 
Wens je het liever op papier in te vullen, kom gerust langs op het secretariaat. Je hebt hiervoor tijd 
tot 15 juni.  
 
We kijken ook allen met een warm gevoel terug naar het schoolfeest. Er hing een fantastisch warme 
sfeer op het schooldomein. De kinderen gaven het beste van zichzelf op het podium en als team 
vinden we het fijn om te kunnen tonen wie we zijn. De inzet van het volledige schoolteam en het  
oudercomité was enorm. Samen deze dag op poten zetten, geeft ons als school een heel fijn gevoel. 
Een heel grote dankjewel voor jullie aanwezigheid! 
 
Het oudercomité organiseert een slotavond waarop alle ouders zijn uitgenodigd. Wil je graag horen 
wat zij voor de school reeds betekenen en wil je eventueel in de toekomst mee deel uit maken van 
deze groep? Kom dan zeker langs op maandag 17 juni om 20u in onze eetzaal.  
 
 
Tot slot zet ik graag nog enkele belangrijke data op een rij voor deze laatste schoolweken: 
 

• 11 en 12 juni: facultatieve vrije dagen. Geen school en geen opvang! 

• 25 juni: oudercontact voor de kleuters van 16u tot 19u 

• 26 juni: rapportbar voor het lager van 16u tot 18u + proclamatie L6 om 19u 

• 28 juni: laatste schooldag. Lesdag tot 12u, nadien mogelijkheid tot opvang tot 16u.  

 
 
Vriendelijke groeten  
 
Delphine Standaert     
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