Beste ouders,
Graag bundelen wij in deze brief alle belangrijke zaken die in de laatste weken van het schooljaar
nog op de planning staan voor onze zesdeklassers.
In de week van 30 mei zullen de leerlingen in klas online interdiocesane proeven maken.
Dit gaat slechts over enkele deelvakgebieden en hiervoor moet niet gestudeerd worden.
Op donderdag 9 juni gaan de eindproeven van start tot woensdag 15 juni. Wat deze
precies inhouden en hoe de leerlingen zich hierop moeten voorbereiden, vindt u allemaal
terug op de gele proevenplanning in de huistakenmap van uw zoon of dochter.
Voorafgaand aan deze proeven zullen de leerlingen zowel in klas als thuis intens werken in
herhalingsbundels.
Het zomerrapport wordt op donderdag 16 juni meegegeven tijdens het oudercontact in
de klas bij de klasleerkracht. Gelieve hiervoor in te schrijven via deze link (graag invullen
voor 31 mei).
De zeeklassen gaan door van maandag 20 juni tot en met vrijdag 24 juni te Bredene.
Alle info vindt u terug in het zeeklassenboekje dat op woensdag 8 juni wordt
meegegeven. Leerlingen die niet meegaan worden op school verwacht en opgevangen in
een ander leerjaar.
Hou alvast maandagavond 27 juni vrij voor de proclamatie van uw zoon of dochter. U
bent vanaf 18.00u welkom in blok B. Gelieve via de kleuterspeelplaats naar binnen te
komen voor dit feestelijk afscheid. De proclamatie zelf start om 18.30u. We sluiten af met
een receptie aangeboden door de school. Hou er rekening mee dat u niet zal kunnen
parkeren op het schooldomein zelf.
Ondertussen maken we er samen met uw zoon of dochter een onvergetelijk einde van de
basisschool van!
Vriendelijke groeten,
juf Malinka, meester Thijs en juf Rachel
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