NIEUWSBRIEF
Woensdag 22 juni diplomafeest
De kleutertijd van onze oudste kleuters zit er bijna op. Daarom
nodigen we de ouders van de klas van juf Jolien en juf Lorena uit
op het diplomafeest.
Jullie mogen de kinderen om 18.15 uur afzetten aan de
kleuterschool zodat de kleuterleidsters de kinderen kunnen klaar
maken voor het feest. De ouders worden verwacht in de lagere
school om een kijkje te nemen in het eerste leerjaar. De juf en
meester geven een woordje uitleg over de overstap naar het
eerste leerjaar.
Wij wensen de kleuters alvast van harte proficiat en heten hen
graag welkom in het eerste leerjaar.

Mamafeest in de kleuterschool
Dit jaar werden al de mama’s uitgenodigd op het mamafeest in
de kleuterschool. Samen met de kleuters gingen ze op zoek naar
boekjes in de omgeving van de school. Het bingospel was een
groot succes! Op school werden de mama’s gevierd en verwend
met lekkers. Het was een superleuke dag met dank aan alle
mama’s én het kleuterteam!
Volgend jaar zijn de papa’s van de partij ;)

Foto’s vinden
jullie op het
einde van de
nieuwsbrief!

KALENDER

2 juni: Kronkeldiedoe: 1° en 2° leerjaar
3 juni: Sportdag 3°leeerjaar
8 juni: Openklasdag instappers 2,5 j.kleuters
22 juni: Voormiddag sportdag kleuters
22 juni: Diplomafeest 5 j. kleuters

27 juni: Schoolreis lagere school
28 juni: Oudercontacten
29 juni: Proclamatie 6°leerjaar
30 augustus: Openklasdag

Is mijn kleuter klaar om te leren
in het eerste leerjaar?
De overgang van de kleuterschool naar de lagere school is voor veel
kinderen een echte uitdaging. Maar het is wel een heel belangrijke
stap. Wie met een goede start aan de lagere school begint, heeft
daar zijn hele schoolcarrière profijt van. De kleuterleerkracht
stimuleert in de klas de ontluikende geletterdheid van je kind.
Wil jij weten hoe je je kind op een speelse manier kunt
ondersteunen? Hou je van concrete en praktische tips om zelf toe te
passen?
Kom dan naar het infomoment op maandag 20 juni 2022, want
ouders ook zijn een belangrijke factor in goed en graag leren lezen.
Om 8.40 uur worden de ouders van de 5-jarigen verwacht in de
kleuterschool. Rond half 11 zal er afgerond worden met een
verfrissing.
Om een vlotte overgang van de kleuterschool naar de lagere school
te bevorderen, doen we ook als school de nodige inspanningen. Zo
gaan de kinderen van de derde kleuterklas al kennis maken met hun
toekomstige juf of meester op 7 en 14 juni wat de overstap in
september toch een beetje vergemakkelijkt. Ook voor de kinderen
van het eerste leerjaar is het leuk om nog eens terug naar hun oude
klasje in de kleuterschool te gaan.

Vaderdag
Zondag 12 juni is het vaderdag. We wensen alle papa’s van harte
proficiat en een fijne vaderdag!

Toetsen - rapporten oudercontacten
De periode van toetsen is in aantocht. Jullie kunnen de
studerende kinderen best helpen door hen tijd en ruimte te
geven om te studeren (een rustige plek waar ze niet
gestoord worden). Af en toe ontspannen is ook noodzakelijk
en extra verwennen met een gezond hapje of een drankje
mag natuurlijk ook.
Veel succes!
Het afhalen van de rapporten is op dinsdag 28 juni na
de lessen.

Proclamatie
We nodigen de leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders uit op
de proclamatie bij het einde van de lagere school.
De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen hun getuigschrift basisonderwijs op
woensdag 29 juni om 19.00 u. Zoals gewoonlijk zullen zij een impressie geven
van hun tijd in De Schakel en ons verblijden met liedjes en teksten.
Wij wensen hen veel succes in de toekomst en hopen hen nog regelmatig terug te zien
in de Schakel.

Schoolreis
Op maandag 27 juni gaan alle leerlingen van de
lagere school op schoolreis. De uitstap gaat naar
Toverland in Sevenum, Nederland. Dit grote pretpark
biedt attracties naar ieders gading. Hopelijk is de zon
van de partij, die dag. Het vertrek is gepland om 8.40 u.
en thuiskomst om 18.00 u.
Er wordt gezorgd voor voldoende begeleiding van de
leerlingen zodat alles vlot en veilig kan verlopen.

Neem een
kijkje!

Verloren / Gevonden voorwerpen
Er liggen nog heel wat verloren voorwerpen te wachten op hun eigenaar.
Gelieve in de volgende weken te gaan kijken als u iets mist.
In de polyvalente ruimte aan de turnzaal van de lagere school en op een tafel aan de poort van
de kleuterschool kan u de verzameling vinden. Ook aan de opvang liggen nog veel spullen.
Binnenkort wordt alles opgeruimd en geschonken aan de Sint Vincentius vereniging.
Neem een kijkje en wie weet zie je al iets van jouw kind.

NAAR EEN VOLGEND
SCHOOLJAAR
Het moet nog vakantie worden, toch willen we jullie al informeren
over schooljaar 2022-2023.
Onze opendeurdag is gepland op dinsdag 30 augustus van
16.00 u. tot 18.00 u.
Dan kan uw kind komen kennismaken met de nieuwe juf of
meester.
Het schooljaar start op donderdag 1 september om 8.40 u.

OPGELET: DE BUS RIJDT NIET
IN DE LAATSTE WEEK
De schoolbus, die voor de twee scholen van Houthalen centrum
rijdt, zal de laatste week van juni niet rijden. Dat is een beslissing
van De Lijn, waar wij geen inspraak in hebben.
Dus: van 27 tot 30 juni: GEEN SCHOOLBUS

Donderdag 30 JUNI: LAATSTE
SCHOOLDAG
Zoals gebruikelijk eindigt het schooljaar op de laatste schooldag van
juni na de voormiddag.
Je kan op voorhand inschrijven voor de opvang op donderdag
namiddag.
De grote vakantie begint dus op donderdag 30 juni om
12.15 u.
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