Onze laatste ‘Wist je datje’ van dit schooljaar!
De vakantie staat voor de deur… Laat de kinderen hun
eigen koffers maken aan de hand van deze handige checklist.
https://www.klasse.be/48570/checklist-valies-inpakken

Afgelopen schooljaar hebben we een sponsorloop kunnen organiseren en een speculoosverkoop.
De opbrengst €967 en €585 gingen volledig naar de kinderen:
 materiaal en speelkoffers voor op de speelplaats
 klasmaterialen voor de ateliers
 een buitenkeuken met toebehoren 
 éénwielers en spooners voor de 3e graad

Schookamp – kampweek 2020 – 2021
Dit schooljaar stond er een 'schoolkamp in Woutershof' gepland in de maand mei. In
'normale ' omstandigheden zouden de leerlingen van de 2e en 3e graad op dinsdag 25 mei
vertrekken en op woensdag zouden de leerlingen van de 1e graad aansluiten. De kleuters
zouden op vrijdag het schoolkamp 'compleet' maken om samen de kampweek af te sluiten.
Na lang wachten op de nodige versoepelingen, moesten we met spijt dit kamp
annuleren. Maar wij zochten naar een alternatief!
Van dinsdag 25 mei tot vrijdag 28 mei organiseerden we een mini- kamp/leuke
activiteiten op school om op die manier de kinderen een toffe week te bezorgen.
Op onze Facebookpagina kunnen jullie het fotoalbum raadplegen!

Met dank aan OOTM voor de hulp!

 Hebben jullie ons blotevoetenparcours al gezien?
De kinderen van de klas L4 hebben dit, samen met de onderhoudsman Pascal en meester
Vally, verwezenlijkt… Super gedaan!!!
We genieten alle dagen van de spelende kinderen 

 Integratie-activiteiten voor de kleuters van de 3e kleuterklas…
De jongens en meisjes van K3 gingen op bezoek in het 1ste leerjaar.
De ‘ letter van de week ‘ was de V van (bijna) Vakantie.
Ze leerden het woordje ‘vis’ , lezen hakken/plakken v-i-s, schrijven, visuele en auditieve
waarneming (zoek de V ) en maakten een creatieve verwerking. Een kartonnen Vis 🐠 :
verven, laten drogen, een oogje plakken en het woordje VIS🐟 erbij stempelen.
Het was een aangename kennismaking  en een superfijne aanzet voor de overgang naar
het 1e leerjaar! De kinderen waren dolenthousiast!
Op de blog van Kirsten vind je meer foto’s : https://www.freinetonthemove.be/de-kleutersvan-k3-naar...

 OOG voor lekkers…
Op woensdag 16 juni wordt voor de laatste keer fruit geleverd op
school. Gelieve de laatste 2 weken jullie kind(eren) een stuk
fruit mee te geven.

Spulletjes zoeken baasje 
 Verloren voorwerpen…
De laatste week zullen we ALLE verloren voorwerpen
uitstallen op onze speelplaats. Kom zeker een kijkje nemen!
 De zomeropvang (vanaf woe 30/06 t.e.m. di 6/07 en van woe 25/08 t.e.m. 31/08 ) is volzet.
Er staan nog enkele kinderen op de reservelijst!
Gelieve wijzigingen tijdig door te geven, zodat we kinderen die op de reservelijst staan een
plekje kunnen geven  en we onkosten kunnen vermijden.
(tijdig afmelden = de boodschap  )

Freinet on the MOVE
Afsluiting van het
schooljaar 2020-2021
Om het bizarre jaar mooi af te sluiten plannen we met het team een klasactiviteit op school. Dit
zal woensdagvoormiddag 30 juni plaatsvinden met de klasbubbel.
De leerlingen van het 6e leerjaar sluiten hun schoolloopbaan op Freinet on the MOVE af met een
overnachting op school. Samen met Rabia & Lynn overnachten ze op dinsdag 29 juni (na de
proclamatie) en zullen ze mét hun klasgroep mooie herinneringen maken…

Wat betreft de proclamatie van de 3e kleuterklas en het 6e lj hebben we ook nieuws!
Op vrijdag 25 juni vieren we om 18u30 de overgang van kleuter naar lager onderwijs voor de
oudste kleuters. Hun laatste dagen als “kleuter” zijn geteld 
Op dinsdag 29 juni om 18u30 zijn de leerlingen van het 6e leerjaar aan de beurt om hun afscheid
van de basisschool te vieren. Zij nemen de grote stap naar het secundair onderwijs…
Deze plechtigheid willen we niemand ontzeggen, daarom nodigen we ook de ouders uit om dit
samen met hun kind(eren) te vieren op ons speelplein. Zo kunnen we toch veilig deze proclamatie
laten doorgaan voor onze super-kleuters en top-leerlingen.
#Freinet #fun #zomervakantie #dubbelendikverdiend

Kick-off op maandag 30 augustus van 16u-19u – neem samen een
kijkje in de klas.

Infoavond volgend schooljaar - in september 2021 (afhankelijk vd
coronamaatregelen)

Donderdagavond 2 sept:
18u00 KO P/K1 Nath/ Katia - 18u45 LO 1/2
19u00 KO 2/ 3
Dinsdagavond 7 sept:
18u00 L3+4 - 18u45 L5/6

Tot de volgende... Carmen

