
  

 

 

 

 

• Spelingtreffen:  
In mei waren onze koffers gevuld met ‘pret/lol’. 

Het zesde leerjaar leerde ons samen met Miep en Fiep hoe we plezier kunnen maken.  

Op vrijdag 14 juni komen we samen met de leerlingen van het eerste leerjaar te weten wat 

er voor de laatste keer dit schooljaar in onze koffers zit. 

Ben jij ook zo benieuwd? 

 

• Slotactiviteit ‘Samen op stap…’ 

Op vrijdag 14 juni organiseren wij samen met de kleuterschool een slotactiviteit i.v.m. het 
einde van ons pastoraal werkjaar. 
Wij hebben het hele jaar gewerkt rond het thema “Samen op stap…”. We starten de dag in 
de kerk voor een korte bezinning. De andere activiteiten zullen doorgaan op 
school.                                           
We sluiten de voormiddag af met een gezamenlijke picknick. 
Daarom zou het heel fijn zijn dat die dag alle kinderen blijven eten. 
 
We hopen op een fijne en stralende dag! 
 

• Rapporten 

- Het schooljaar loopt op z’n einde. Tijd voor de laatste rapporten! Deze zullen aan jullie 
kinderen meegegeven worden op donderdag 20, vrijdag 21 of maandag 24 juni. Ook dit 
rapport wordt gekoppeld aan een oudercontact. Deze oudercontacten zullen tussen 20 
en 26 juni gehouden worden. U zal op de hoogte gebracht worden via een persoonlijke  
uitnodiging. Wij spreken u graag. 

- In het geval van gescheiden ouders, moedigen we de ouders aan om gezamenlijk naar 
een oudercontact te komen. Zo krijgt elke ouder dezelfde informatie over zijn/haar kind 
en verloopt de afstemming tussen school, ouder en kind vlotter. 
 

• Verloren voorwerpen 

Tijdens de oudercontacten zullen alle verloren voorwerpen uitgestald worden in de gang van 

het 1e en 2e leerjaar. Controleer voor de zekerheid ook nog even de klasrekjes op de 

speelplaats.  

 

• Wist je dat… 
- de laatste zwemles voor de kinderen zal doorgaan op 11 juni.  
- er vanaf 10 juni geen soep meer wordt bedeeld! Gelieve daar rekening mee te houden! 
- we op donderdag 27 juni afscheid nemen van de leerlingen van het zesde leerjaar! 
- er nog heel wat activiteiten gepland zijn in juni. Hou de kalender en de agenda van  

de kinderen goed in het oog! 
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• Ter herinnering! 
Op tijd aan school zijn is altijd belangrijk! 
We willen jullie er nog even aan helpen denken dat de kinderen die te laat komen als er een 
uitstap gepland is, het risico lopen om deze activiteit te missen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Tevredenheidsonderzoek 

Graag willen wij jullie vragen deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek dat u midden 

juni via mail zal ontvangen.  
 

    Uw mening vinden wij erg belangrijk!  

 

De bevraging vergt niet veel tijd en op basis van jullie mening kunnen we behouden wat goed 

is en bijsturen waar nodig. Indien u een opmerking heeft bij een vraag kunt u deze noteren 

op het einde van de bevraging. Het onderzoek wordt afgerond op 30 juni 2019.  Wij hopen 

op veel ingevulde bevragingen!  

 

Oprechte dank voor uw medewerking.       
 

Team De Speling 

 

 

• Oproep! Herinnering! 

Begin mei heeft u een brief ontvangen i.v.m. het optimaliseren van de communicatie en 

het digitaal bezorgen van documenten/formulieren met allerhande info. We hebben bijna 

alle adressen mogen ontvangen. Waarvoor dank! Toch ontbreken er nog een aantal. 

Via deze weg willen we nogmaals oproepen om ons uw e-mailadres(sen)te bezorgen! 

Hoe bezorgt u ons uw e-mailadres(sen)? 

- Stuur een e-mail naar speling.lager@lkb-net.be 

- Vermeld hierin duidelijk: 

o 1 of 2 e-mailadres(sen) waarop u informatie wil ontvangen. Uiteraard bezorgt u ons 

de e-mailadres(sen) waarop u vlot bereikbaar bent. 

o De naam en klas(sen) van uw kind(eren) 

Wij rekenen op de medewerking van alle ouders en zijn ervan overtuigd dat nog bredere 

communicatie alleen maar voordelen biedt. 

Indien u niet in de mogelijkheid bent om een mail te sturen, gelieve ons te contacteren. 

        011/54 42 24 

 Alvast bedankt. 
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Datum Activiteit Voor wie? 
Z 1 Dag van het kind  

Z 2   

M 3   

D 4 Leerlingenraad 
Boerderijbezoek / Sportkompas 

Lln. van de raad 
5e leerj. / 3e + 4e leerj. 

W 5 Fruitdag Allen  

D 6 Papa-avond (18u30-20u30) 3e leerjaar 

V 7 Fietsexamen / Rondrit met treintje van Lommel (10u45-15u) 
Laatste keer soep! 

6e leerjaar / 3e leerjaar 
Allen 

Z 8   

Z 9 Pinksteren / Vaderdag / Vormsel  

M 10 Pinkstermaandag (vrijaf) Allen 

D 11   

W 12 Fruitdag / klasviering Allen / 6e leerjaar 

D 13 Kronkeldiedoe / bezoek Wateringen 1e leerjaar / 3e leerjaar 

V 14 Slotactiviteit ‘Samen op stap…’ / Spelingtreffen Allen / Allen 

Z 15   

Z 16   

M 17   

D 18 Vossemeren (met de fiets) 6e leerjaar 

W 19 Fruitdag Allen 

D 20 Kringtrefbal 
Schoolreis 

1e + 2e leerjaar 
3e + 4e leerjaar 

V 21 Trefbal 
Schoolreis 

3e + 4e leerjaar 
1e + 2e leerjaar 

Z 22   

Z 23   

M 24 Netbal  5e leerjaar 

D 25 Netbal / Op bezoek bij juf Cindy 6e leerjaar/ 3e leerjaar 

W 26 Fruitdag Allen  

D 27 Afscheidsviering  6e leerjaar 

V 28 Laatste schooldag tot 12.10u  

Z 29 Zomervakantie  

Z 30   
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