Voor de paasvakantie...
Gemeentelijke Basisschool Buggenhout
Buggenhout, 27 maart 2018
Beste ouders,

Heeft uw kind ook zo genoten de voorbije weken? Er was dan ook weer heel wat te beleven op school…
We hebben een nieuw bos aangeplant, leerden heel wat nieuwe leerstof, genoten van de verschillende
activiteiten van de Jeugdboekenmaand,…
De vijfdeklassers trokken naar Peizegem om er de tuinbouwschool te bezoeken. Vierdeklassers hielpen
padden overzetten in Opdorp. Kleuters en lagere schoolkinderen genoten van het bezoek van de Digitale
Wolven… Zesdeklassers raakten tot in de finale van de Whizzkids…
Er was een geslaagde Casino-avond en een drukbezochte Spaghettizwier… En dan vergeet ik vast nog heel
wat leuke dagen en activiteiten voor onze Sprinkhaantjes. We kunnen met een glimlach terugkijken.
In deze brief kijken we ook al eens vooruit naar wat ons dit schooljaar nog te wachten staat.
Na de paasvakantie herstarten meester Luc Vermeir en juf Els Van Engelgem. Dat betekent dat juf Maaike
en juf Lise voor de laatste keer voor hun klasje zorgen op 30 maart!
Dankjewel juffen! Welkom terug, juf en meester!
Op 17 april trekken onze derdeklassers naar Dendermonde voor een workshop lederbewerking in het
Museum voor volkskunde en begijnhofmuseum. Het vierde leerjaar zal deze workshop ook volgen. 4A doet
dit op 24 april. 4B gaat op 29 mei.
Het derde en vierde leerjaar gaat op schoolreis naar Technopolis op 19 april.
22 april wordt voor heel wat zesdeklassers een mijlpaal in hun leven. Die dag vernieuwen ze immers hun
geloofsbeloften in een Vormselviering.
Op woensdag 25 april gaat om 20.00 uur een ouderraadvergadering door. Onze ouderraad blijft op zoek
naar nieuwe leden. Wie wil aansluiten, is bij deze uitgenodigd!
De kleuters van juf Els gaan zwemmen op donderdag 26 april.
We verwachten ook enkele stagiair(e)s op school. Juf Britt Kallaerts loopt stage in 6A. Meester Sam Van
Ransbeeck komt stageles geven tijdens de LO-lessen.
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Het weekend van 28 en 29 april is het feestweekend voor de zesdeklassers die NC Zedenleer volgen. Zij
sluiten het weekend af met een Feest van de Vrijzinnige Jeugd.
Op 29 april staat de Eerste Communie van onze eersteklassertjes ingepland.
Maandag 30 april (fac. Verlofdag) en dinsdag 1 mei (Feest van de Arbeid) is er geen school.
Op vrijdag 4 mei voorziet onze kleutergang een feest voor alle moekes. Meer info volgt nog. Diezelfde dag
krijgen onze lagere schoolkinderen een rapport mee naar huis.
Op dinsdag 8 mei worden alle zesdeklassers van onze scholengemeenschap getrakteerd op een BLOMsportdag. Dit jaar gaat deze sportdag door aan het sportcomplex GC De Pit.
Onze kleuters gaan naar de kinderboerderij op 8 mei.
9 (O.H. Hemelvaart) , 10 (brugdag) en 21 (pinkstermaandag) mei zijn schoolvrije dagen.
Onze jaarlijkse Opendeur staat ingepland op zaterdag 26 mei. Onze ouderraad voorziet alvast een zomers
terras. Meer info volgt nog.
De kleuters van juf Els gaan zwemmen op donderdag 7 juni. ’s Anderendaags plant onze kleuterafdeling
een feest voor alle vaders in.
Onze eerste- en tweedeklassers gaan op schoolreis naar Planckendael op vrijdag 8 juni. U mag nog info
verwachten.
De kleuters van juf Emily gaan zwemmen op donderdag 14 juni.
De OVSG-toetsen (zesde leerjaar) staan ingepland van 18 tot 20 juni.
Op 22 juni voorzien we een overstapmoment voor derde kleuters. Zij maken kennis met het eerste leerjaar.
’s Namiddags (om 13.30 uur) is een infomoment voor hun ouders voorzien.
De Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans nodigt onze derdekleuters, eerste en
tweede leerjaar uit op een kennismakingsdag op maandag 25 juni.
Dinsdag 26 juni voorzien we een schoolsportdag voor alle lagere schoolkinderen.
Op dinsdag 26 juni krijgen onze kleuters hun eerste ‘diploma’ tijdens de kleuterproclamatie. Meer info
volgt nog.
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27 juni staat de proclamatie voor zesdeklassers ingepland. Ook hier mogen ouders van zesdeklassers nog
info verwachten.
Op 29 juni sluiten we het schooljaar af. Die dag is het een halve dag school en krijgen alle leerlingen een
rapport mee.

U ziet, er is nog heel wat om naar uit te kijken. Maar eerst is er tijd voor paasvakantie. Tijd om te
ontspannen en te genieten!

Directie en leerkrachten

Een fijne paasvakantie gewenst!

Koen Robberechts
directeur
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