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Tijdens de maand juni nemen we afscheid van onze zesdejaars. Daarnaast houden we ook een 
feest voor alle derde kleuters, die in september de stap naar het eerste leerjaar zetten.  
- Feest voor de kinderen van het derde kleuter en hun ouders: woensdag 22 juni 2022 om 
19 uur op de speelplaats (bij mooi weer) of in de refter van de school. 
- Feest voor onze schoolverlaters: woensdag 29 juni 2022. We starten met een viering in de 
kerk van Sint-Eloois-Vijve om 19 uur, daarna trekken we richting school. 
Beide feesten worden voorzien van een kort optreden van de kinderen en een diploma-
uitreiking. Achteraf is er tijd voor gezelligheid met en hapje en een drankje.  
@de ouders van 3K en L6, noteer deze datum met stip in uw agenda! 
- De oudercontacten komen er ook aan, fijn dat u erbij kan zijn! 
 - Oudercontact kleuter: woensdag 8 en donderdag 9 juni 2022 
 - Oudercontact lager: maandag 27 juni 2022.
 

Het oudercomité organiseert binnenkort de fruitweek, nl. in de week van 7 juni! 
Tijdens deze week hoef je geen ‘fruitje’ mee te geven als 
tussendoortje voor de voormiddag. 
Op het menu staat: 
Dinsdag -> aardbeien 
Woensdag -> meloen 
Donderdag -> frambozen & bessen 
Vrijdag -> nectarines 
Een leuk assortiment aan seizoensfruit! 
Een oprecht ‘dankjewel’ aan het oudercomité!

Afgelopen woensdag werd de estafetteloop opnieuw een uitdagend loopevent. Een moment vol 
teamspirit en duizendpootkracht. 
Alle ploegen zetten hun beste loopbeentjes voor, we zijn dan ook apetrots op alle deelnemers. 
Met dank aan alle juffen die zich dagelijks inzetten voor One Mile a Day en het enthousiasme 
van juf Jessica om de kinderen hun grenzen te leren verleggen en vol te gaan voor een 
krachtige teamspirit. Dank ook aan alle aanwezige ouders die samen met ons alle kinderen 
vooruit schreeuwden. Een echt staaltje duizendpootsfeer! Top! 

Aan elke bezoeker van het schoolfeest: wat zijn we blij dat jullie zijn langsgekomen! Het voelde 
als één groot familiefeest. 86,5% van alle kinderen van de duizendpoot waren aanwezig! Hoe 
fantastisch mogen we dat vinden. Dit betekent dat 9 op 10 gezinnen de weg naar de 
Duizendpoot vlot vinden. Het team werkte heel hard aan de voorbereiding en de uitwerking 
van het schoolfeest. Elk teamlid was dan ook super tevreden om alle blije, zonnige gezichten te 
mogen ontmoeten. We vermoeden een opbrengst van bijna 4 000 euro. Centjes die na de 
aankoop van 20 nieuwe laptops en 16 Ipads zeer welkom zijn. We sparen nu even verder voor 
het vernieuwen van de ramen, buitendeur en sanitair blok van het oude schoolgebouw!  


