Kalendernieuws van het nieuwe schooljaar!

WEBSITE WWW.ARKNET.BE

Beste ouders
Nog slechts enkele dagen en de gezellige drukte op school zal stilletjes wegebben.
De schoolbel wordt voor twee maanden afgezet. Het antwoordapparaat wordt aangezet.
Terwijl kinderen, juffen en meesters genieten van een deugddoende en zeer verdiende
vakantie zal er door andere mensen hard gewerkt worden in onze school.
De langverwachte lift aan het gebouw van de Boekstraat wordt geïnstalleerd.
Het dakterras wordt opgehoogd.
Houtwerk en klasdeuren worden geschilderd.
De tuin wordt flink onder handen genomen.
De grote schoonmaak wordt gehouden.
Onze schoolplaats wordt in juli en augustus opengesteld voor VZW Koraal die hier
speelpleinen zal organiseren. ( info op website vzw Koraal).
Ook de bodymap-boostdagen worden begin augustus weer aangeboden (info op
website bodymap).
Wij wensen u allen een fijne, zonnige vakantie!

Kalendernieuws.
Hou ook steeds de kalender op de website of op GIMME in de gaten!
Woensdag 30 augustus
Kijk– en wenmoment voor onze kleutertjes van
de eerste kleuterklasjes en de ingroeiklasjes.
Persoonlijke uitnodiging per brief.
SEPTEMBER
Vrijdag 1 september

Eerste schooldag.

Maandag 4 september

20.00u Ouderavond voor onze eerste kleuterklasjes en
ingroeiklasjes.

Dinsdag 5 september

20.00u Ouderavond voor onze derde kleuterklas

Woensdag 6 september

20.00u Ouderavond voor onze tweede kleuterklas

Donderdag 7 september

20.00u Ouderavond voor onze eerste leerjaren

Maandag 11 september

20.00u Ouderavond voor onze vierde leerjaren

Dinsdag 12 september

20.00u Ouderavond voor onze derde leerjaren

Woensdag 13 september

20.00u Ouderavond voor onze vijfde leerjaren

Donderdag 14 september

19.15u Ouderavond eerste communie in polyvalente zaal
Ouderavond voor onze tweede leerjaren

Maandag 18 september

Eerste kleuterklasjes en ingroeiklasjes gaan naar de
kinderboerderij
20.00u Ouderavond
voor onze zesde leerjaren

Woensdag 20 september

Sportdag tweede en derde kleuterklas

Vrijdag 22 september

16.00u Kinderrommelmarkt + We heffen het glas op onze nieuwe
klas

Woensdag 27 september

Sportdag ingroeiklasjes + eerste kleuterklassen.

Donderdag 28 september

Derde kleuterklassers, eerste en tweede leerjaren gaan naar CC
De Kern:
“Achter de spiegel, sprookjes enzo.”

OKTOBER
Dinsdag 10 oktober

Derde leerjaren gaan naar de film in CC De Kern: Uilenbal

Vrijdag 13 oktober

Pedagogische studiedag voor al onze leerkrachten. Al onze
kinderen hebben een dagje vrijaf!

Maandag 23 okt tem
woensdag 25 oktober

Boerderijklassen voor onze tweede leerjaren.
Onze vijfdeklassers fietsen naar “en verblijven op “den Horst”

Dinsdag 24 oktober

De zesde leerjaren kijken film in CC De Kern: “Storm, letters van
vuur.”

Maandag 30 oktober

Start herfstvakantie

NOVEMBER
Maandag 6 november

Instapdatum. Welkom, nieuwe instappers.

Donderdag 16 november

Derde leeraren gaan naar CC D kern: Miss Wifi….

Vrijdag 17 november

Zesde leerjaren gaan naar CC De Kern: een dansvoorstelling

DECEMBER
Vrijdag 1 december

De Sint komt op bezoek

Maandag 4 december

5C gaat naar BIC

Woensdag 6 december

Start toetsenperiode voor de kinderen van het 2de tot en met 6de
leerjaar

Donderdag 7 december

Onze vierde leerjaren gaan naar CC De Kern: Theater Kip met kop

Dinsdag 19 december

Oudercontacten in de lagere school

Woensdag 20 december

Trefbaltornooi voor onze vijfde leerjaren

Donderdag 21 december

Trefbaltornooi voor onze zesde leerjaren
Kerstmarkt van 16.00u tot 20.00u

Vrijdag 22 december

Kerstviering met de hele school

Maandag 25 december

Kerstmis, start van de kerstvakantie

JANUARI
Maandag 8 januari

Instapdatum. We verwelkomen onze nieuwe instappers.
Onze zesdeklassers vertrekken op sneeuwklassen.

Donderdag 11 januari

De derde leerjaren gaan naar CC De Kern: Verloren voorwerpen

Woensdag 17 januari

Onze zesde leerjaren keren terug van sneeuwklassen.

FEBRUARI
Donderdag 1 februari

Instapdatum. We verwelkomen nieuwe instappers

Woensdag 7 februari

Carnaval in onze kleuterschool.
Vierde leerjaren gaan naar de film in CC De Kern.: Toen mijn
grootvader een struik werd.

Vrijdag 9 februari

Carnaval in de lagere school

Maandag 12 februari

Start van de krokusvakantie

Maandag 19 februari

Instapdatum. We verwelkomen nieuwe instappers.
De 3de en 5de leerjaren gaan naar CC De Kern.

Maandag 26 februari

Fietsklassen voor het vierde leerjaar

Dinsdag 27 februari

Fietsklasse voor het vierde leerjaar

MAART
Donderdag 1 maart

Fietsklasse voor het vierde leerjaar
Vijfdes gaan naar CC De Kern: Als alles kan, kan niets kapot.

Dinsdag 6 maart

De derde leerjaren gaan naar het Dinomuseum in Brussel.

Vrijdag 9 maart

Vijfde leerjaren gaan naar de haven.

Woensdag 21 maart

Pedagogische studiedag. Vrije dag voor al onze kinderen.

APRIL
Maandag 2 april

Start van de paasvakantie

Maandag 16 april

Instapdatum. We verwelkomen nieuwe instappers

Donderdag 19 april

Vierde leerjaren gaan naar CC de Kern: rebel 4hoog

Vrijdag 20 april

De tweede kleuterklassen gaan naar de kinderboerderij.

Maandag 23 april

Schoolfotograaf

Maandag 30 april

Facultatieve vakantiedag

MEI
Dinsdag 1 mei

Dag van de Arbeid. Vrijaf voor al onze leerlingen, juffen en
meesters

Zaterdag 5 mei

Eerste communie.

Dinsdag 8 mei

Derde leerjaar A en B gaan op fietsklasse naar ‘t Nachtegalenpark.

Donderdag 10 mei

Hemelvaartsdag. Vrijaf voor al onze leerlingen, juffen en meesters

Vrijdag 11 mei

Brugdag Vrijaf voor al onze leerlingen, juffen en meesters

Maandag 14 mei

Instapdatum we verwelkomen nieuwe instappers
Vijfde leerjaar A gaat naar Studio Globo

Dinsdag 15 mei

Vijfde leerjaar B en C gaan naar Studio Globo.
3LC gaat naar ‘t Nachtegalenpark op fietsklasse

Zaterdag 19 mei

Plechtige Communie

Maandag 21 mei

Pinkstermaandag. Vrijaf

Woensdag 23 mei

2de, 3de, en 4de leerjaren gaan naar CC de Kern:
Froefroe - Repelsteel

Zaterdag 26 mei

Schoolfeest. Iedereen welkom!

Maandag 28 mei

Facultatieve vakantiedag. Vrijaf voor iedereen.

JUNI
Woensdag 6 juni

Schoolreis voor 1Kc1Kd en 1KE.
Zij rijden naar de bus naar Jobland

Woensdag 13 juni

Start eindejaarstoetsen voor onze leerlingen van ‘t 2de tot
en met het zesde leerjaar.

Maandag 25 juni

Schoolreizen voor onze lagere school

Dinsdag 26 juni

Schoolreis derde leerjaar

Maandag 25 - woensdag
27 juni

Onze zesdes fietsen naar “den Brink”.

Donderdag 28 juni

Oudercontacten lagere school

Vrijdag 29 juni

Laatste schooldag. De school eindigt om 12.00u.

