
 

          

                                         

 

 

                 

OPGELET LUIZENALARM 

Het is al een hele tijd dat we maar niet verlost geraken 

van die beestjes. Er is al door verschillende ouders 

gemeld geweest dat hun kind nadat ze behandeld zijn 

geweest opnieuw besmet geraken. 

Vandaar zijn we met het team aan de slag geweest om onze aanpak 

nog eens grondig onder de loep te nemen.  

We deden al veel maar dit hebben we nog eens duidelijk 

uitgeschreven en ook onze briefjes hebben we vernieuwd.  

Graag willen we aan jullie vragen om allen jullie verantwoordelijkheid 

op te nemen en de maatregelen te nemen die we vragen in de 

brieven. Samen gaan we die beesten te lijf! 

 

Mogen we ook vragen om dagelijks de briefbakjes en agenda’s te 

ledigen en deze zeker te lezen zodat je steeds over alles op de 

hoogte bent en er geen misverstanden gebeuren. 

 

 

OPGELET je kan de 
klasfoto’s bestellen tot 
en met maandag 24 
juni. Ze hangen uit op het 

kleuter- en lagereiland. Graag 

per familie bestellen en je 

bestelling in een omslag afgeven 

aan de klasjuf met gepast geld. 

We proberen ze nog te bestellen 

voor de zomervakantie.                
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Samen zijn we gaan kijken naar de afbraakwerken van onze oude 

speeltuin aan het voetgangersbruggetje richting Jan Palfijn. Ze breken 

de oude af om er een gloednieuwe in de plaats te zetten. Er komt een 

heuvel met buisglijbaan, een loopbruggetje, zandbak, voetbalkooi,… 

Dit alles zou klaar zijn tegen de Gentse feesten! We kijken ernaar uit. 

 

Volgende week donderdag gaan we picknicken en houden we een 

dansfeestje om het schooljaar af te sluiten. 

Wist je dat we portretten maakten van de leerkrachten om uit te 

hangen bij de klassen?... 

 

De OVSG toetsen zijn eindelijk achter de rug. Nu kunnen we genieten 
van het einde van het schooljaar en rustig afscheid nemen van onze 
schoolverlaters. 

 

Dank u Delphine om onze klasfoto’s te trekken! 
Wist je dat we ook een nieuwe collega hebben tijdens het 
middagtoezicht. Ze heet Mieke en we zijn blij dat ze ons team 
vervoegt. 

 

 

Klassen in de 

kijker 
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 Vrijdag 28 juni Uitstap Puyenbroeck 
Neem je lunchpakket mee en drank! 
Neem je zonnehoedje of pet mee en smeer je 
goed in! 

 
 

 We sluiten het jaar af met een kleine zomerbar 
en een babbeltje met iedereen samen op de 
speelplaats van het Lagereiland. Iedereen 
welkom om het schooljaar daar samen te 
eindigen. 

 
 Kleuters die jarig zijn in de zomervakantie 

kunnen hun verjaardag volgende week dinsdag 
25 juni vieren. Spreek de klasleerkracht even aan 
om de traktatie te bespreken. (in sommige 
klassen zijn er veel jarigen in de zomer… ;-) ) 

 

 

Praktische info 
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Brigitte zal volgend schooljaar 2 scholen, Het 
Eiland en Het Tandwiel onder haar hoede nemen 
i.p.v. 3.  
 
Er komt een nieuwe kleuterklas bij,  
Aisha zal deze onder haar vleugels nemen. 
 
Er komt een eerste graad bij met een nieuwe 
collega.  
 
De lagere school zal vanaf nu te voet, fietsend of 
lopend naar de turnzaal van de Rooiegem gaan. 
Voor het zwemmen behouden we de bussen. 
 
Volgend schooljaar maken we geen moederdag 
en vaderdagcadeautjes maar zullen we jullie 
samen met de hele school verwennen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nieuwigheden 

volgend 

schooljaar 



5 

 

 

Maandag 24 juni 

Schoolontbijt voor al onze kinderen. 

We leggen de nadruk op een gezond ontbijt en doen een 

oproep aan ouders om iets lekkers en gezond mee te 

brengen. 

 

Woensdag 26 juni  

11u20 Afscheidsfeest Schoolverlaters van klas Sophie. 

Ouders zijn heel welkom. 

 

Donderdag 27 juni 

Springkasteeldag. De kinderen spaarden hier een heel 

schooljaar voor! Knap gedaan van al onze leerlingen, dat 

wordt genieten. 

 

Vrijdag 28 juni 

Schooluitstap met alle klassen naar Puyenbroeck 

 

 

 

 

  

Volgende week 


