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Friegelfeest 

 

Dit jaar vieren we feest in de jungle. 

Feest met ons mee op zondag 23 juni van 11u tot 16u.                           

Er zijn workshops slingeren, schminken, knuffelgrijpen. 

Deze gaan door van 11u tot 12u30. 

Er is jungle dans, een gastoptreden en een Tiki bar!  

Kom verkleed als papegaai, jaguar, of verras ons in een  

tarzanpak. Breng je iets mee voor ons groot buffet?! 

 

Alvast bedankt aan ons feestcomité voor de organisatie!  

 

 

Laatste schooldag 

 

Vrijdag 28 juni is de laatste schooldag.  

Het afscheidsforum gaat door van 10u30 tot 12u. 

In de namiddag spelen de kinderen buiten met de toezichters.  

Het team heeft dan overleg.  

Het laatste uur nemen juffen en kinderen rustig afscheid, een mooie 

vakantie tegemoet.  

Er is nog avondtoezicht voor wie dat wenst. 

 

Proclamatie 

 

De laatste schooldag is er proclamatie voor het zesde leerjaar.  

Opnieuw een groepje dat na fijne jaren onze school zal verlaten.  

We zetten ze graag nog eens in de bloemetjes. 

 

 

 

Geen warme maaltijd lager 

 

De laatste week van het schooljaar is er geen warm eten in het lager.  

Graag die week een lunchpakket voorzien aub.  

Op die manier zijn we vrij om op uitstap te gaan bij  mooi weer. 

 

 



Meerdaagse uitstappen 

 

De kinderen van Ruth en Majella gingen op bosklas.  

Op hun klasblog kan je de foto’s zien. 

“BEDANKT OM JULLIE SCHITTERENDE, FANTASTISCHE, HEERLIJKE, GRAPPIGE, ENTHOUSIASTE, 

VROLIJKE CIRCUSARTIESTJES MEE TE GEVEN! 

 ZONDER HEN WAS ONZE BOSKLAS NIET GESLAAGD!”  

MAJELLA, ANITA, INE & RUTH 

De oudste kleuters hadden een topverblijf aan zee van 6 tot 7 juni.  

 

Van dinsdag 25 tot donderdag 27 juni slaan Vicky en Famke 

opnieuw hun tenten op in Dikkebus.  

Benieuwd naar alle avonturen! 

 

Het buurtpark 

De kinderen van Leen/Dolores namen contact op met de wijkregisseur i.v.m. de ontharding 

van het De Smet de Naeyerpark.  

Ze maakten een maquette en een delegatie van de jeugddienst kwam naar hun ideeën 

luisteren. Wordt vervolgd! 

  

S.M.A.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 De klas van Majella ging naar de overzichtstentoonstelling van 20 jaar S.M.A.K.  

 Iedereen kreeg een stukje van een kunstwerk mee naar huis… een stukje zeep! 



Brielmeersen 

 De kleuters gingen samen naar De Brielmeersen. 

Het werd een mooie dag vol pret. 

  

Vlaams Symfonisch Orkest 

We gingen met de oudste kleuters en het eerste leerjaar naar een repetitie van het  

Vlaams Symfonisch Orkest.  

We zaten tussen de muzikanten op het podium. 

We zagen een tuba, een viool, een contrabas, een dwarsfluit en nog veel meer. 

Ik vond het spannend! Mart 

  
 
project 
In de oudste leefgroep werken de kinderen van het zesde leerjaar aan een eindproject. Ze 
kiezen een onderwerp en bereiden dit helemaal alleen thuis voor. Natuurlijk presenteren ze 
hun project ook in de klas. Klasprojecten in de kleuterklas, groepsprojecten in de lagere 
school en dan een schitterend eindproject als afsluiter van de lagere school! In klas Famke 
beet Arno de spits af. We wensen de zesdes veel succes ! 

 
 



Op bijenwandeling in de Bourgoyen met klas Veerle. 

 

 

De Geveltuinbrigade aan het werk op onze school.  

Ze zorgden voor enkele nieuwe groene accenten.  

Dank je wel!  

#gmf#geveltuinbrigade #burgerbudget 

 

 

 

 

 

 

Bingel 

Ter info voor de lagere school. 

In de vakantie werkt Bingel niet van 8 juli tot 25 augustus wegens onderhoudswerken. 

 

Vriendelijke groeten 

Het Spiegelteam 
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