
 

 

 

 

 
 

O   Zoek de schaduw op, vooral tussen 12u. en 15u.! 

O   Smeer je in! 

      O   Petje/hoedje op! 

      O   Zet je zonnebril op! 

      O   Drink voldoende! 

 

 

• Kinderopvang 

De laatste schooldag vrijdag, 28 juni 2019 is de kinderopvang op onze school tot 13u00 open. 

 

• Verloren voorwerpen 

De verloren voorwerpen worden tijdens de laatste week voor de vakantie uitgestald in de gang van 

het 1ste  en 2de  leerjaar. De overgebleven voorwerpen worden op 1 juli 2019 naar de kringloopwinkel 

gebracht. 

 

• Laatste schoolrekening 

De laatste factuur zal uw zoon/dochter op het einde van het schooljaar meekrijgen. Mogen wij u 

vragen om deze en eventueel nog vorige openstaande rekeningen voor  

31/07/2019 te betalen. Alvast bedankt. 

Bij verlies van handboeken of neuze-neuzeboekje, worden deze aangerekend! 

 

• Herinnering! 

De bevraging i.v.m. het tevredenheidsonderzoek werd verstuurd. We sluiten deze bevraging af op 30 

juni 2019. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 

• Klasindeling 

De klasindelingen voor het nieuwe schooljaar worden donderdagochtend 29 augustus 2019 via mail 

opgestuurd worden. 

 

• Opendeurdag 

Wij willen jullie alvast van harte welkom heten op onze opendeurdag van het schooljaar 2018-2019. 

Deze zal doorgaan op donderdag 29 augustus 2019 . Alle leerkrachten zijn dan tussen 18u30 en 

20u00 in hun lokaal aanwezig. Zo kan u met zoon/dochter al eens een bezoekje brengen aan hun 

nieuwe klas en al even kennis maken met de juf of meester en de nieuwe klasgenootjes. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2019 

eind juni/begin september 

 
 

   



• Schooluren 

 

 

 

 

 

 

• Eerste schooldag: maandag 2 september 2019 

Vanaf 8u20 zijn alle ouders en leerlingen van harte welkom op onze speelplaats! 

Ouders van leerlingen van het 1ste leerjaar mogen hun kind op die dag ook  

begeleiden naar de fietsenstalling. 

 

 

• Turnen 

De bewegingslessen worden meteen de eerste week van september hervat. Je mag je zoon/dochter 

dus de eerste schooldag zijn/haar uitgewassen turnkledij meegeven.  

In de turnzak hoort:  -     het T-shirtje van de school  

- een kort zwart sportbroekje (zelf aan te kopen) 

- een paar sportpantoffels (kleurvaste zool) 

- een elastiekje indien ze lange haren hebben 

- een extra paar sokken 

 

Bijbestellen kan via juf Suzy. 

 

• Zwemmen 

Volgend schooljaar zullen de zwemlessen op maandag 9 september hervat worden. Deze zullen 

steeds doorgaan op maandag of dinsdag. Hierover vernemen jullie meer in het begin van het 

schooljaar via de agenda van uw kind. 

In de zwemtas hoort: -     zwemkledij 

- handdoeken   

- een plastic zak voor de natte spullen 

- een zwembril 

 

Mogen wij jullie vragen om in het turngerief (turnzak, sportbroek, T-shirt en pantoffels) en het 

zwemgerief (zwemtas, zwemkledij, zwembril en handdoeken) duidelijk de naam van uw kind te 

plaatsen! 

 

• Soep 

De kinderen kunnen volgend schooljaar terug soep krijgen vanaf  9 september. De soepkalender is 

te raadplegen op onze website www.speling.be . 

 

 

 

 

Maandag 8u35 tot 12u10 13u35 tot 15u30 

Dinsdag 8u35 tot 12u10 13u35 tot 15u30 

Woensdag 8u35 tot 12u10  

Donderdag 8u35 tot 12u10 13u35 tot 15u30 

Vrijdag 8u35 tot 12u10 13u35 tot 15u30 
 

 

 

 

 

 

http://www.speling.be/


• Algemene ouderavond schooljaar 2019-2020 

Op deze momenten krijgen alle ouders de nodige info over de klaswerking in dat leerjaar. Wij hopen 

hier alle ouders te mogen ontvangen. Noteer het alvast in jullie agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

• Bewegen naar de zon                   

 

Alle Vlaamse leerlingen uit het basisonderwijs leggen tijdens één schooljaar samen de 

afstand tot de zon af. Dat is 150 miljoen kilometer. Met zijn allen kunnen we daarin 

slagen! 

Dit schooljaar hebben we met onze school zo’n 10 000 km meer bewogen dan vorig 

jaar. We legden met z’n allen 42 942 km af richting de zon! 

 

 

 

• Dank je wel 
Wij willen via deze weg alle vrijwilligers die gedurende dit schooljaar zich extra hebben ingezet nog 

eens van harte bedanken. Dank je wel zwembegeleiders, leesbegeleiders, fruit(groot)ouders, 

chauffeurs… !  

 

 

 
 

 

 

 

1ste leerjaar Dinsdag 3 september 

2e leerjaar Woensdag 4 september 

3e leerjaar Donderdag 5 september 

4e leerjaar Maandag 9 september 

5e leerjaar Dinsdag 10 september 

6e leerjaar Woensdag 11 september 

 

 
 

 

42 942 

 

 



 

• Ter info 

-   Volgend jaar gaan de leerlingen van het zesde op sneeuwklassen naar Leysin van woensdag 11 

     tot woensdag 18 maart 2020. 

-   De data voor de communievieringen van volgend schooljaar zijn ondertussen ook bekend. 

 Eerste communie in het centrum: zondag 10 mei 2020 om 10.30 uur. 

 Eerste communie op de Balendijk: zondag 26 april 2020 om 10 uur. 

 Vormselviering in het centrum: zondag 31 mei 2020 om 11 uur. 

 Vormselviering op de Balendijk: donderdag 21 mei 2020 om 11 uur.  

 

• !!! Wijziging nieuwsbrief !!! 

Deze nieuwsbrief is de laatste brief waarvan er nog een papieren versie gemaakt werd. Volgend schooljaar 

zullen alle nieuwsbrieven via het digitaal ouderplatform verspreid worden! 

 

 

 

 

 

 

 


