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NIEUWSBRIEF JUNI Ouders 

Volgende leef – en  leerhoudingen staan de komende periode in de kijker voor de lagere 
afdeling: 

- Ik kom op voor mezelf. 
- Ik werk zelfstandig. 
- Ik weet wat ik goed en minder goed kan. 
- Ik werk aandachtig. 
- Ik toon wat ik kan. 
- Ik werk flink door. 
- Ik werk netjes en nauwkeurig. 
- Ik kan losse gegevens uit het hoofd leren en gebruiken in een betekenisvolle zin.  
- Ik raadpleeg verschillende informatiebronnen.  
- Ik kan een probleem stap voor stap oplossen.  

D 1

W 2

D 3 -12.15 uur: muziek op de speelplaats lagere afdeling

V 4 -12.15 uur: muziek op de speelplaats kleuterafdeling

Z 5

Z 6

M 7

 D 8 -20.00 uur: Oudercomité

W 9 -20.00 uur: Schoolraad

D 10 -12.15 uur: muziek op de speelplaats lagere afdeling

V 11 -12.15 uur: muziek op de speelplaats kleuterafdeling 
-Robinsondag 2de graad

Z 12

Z 13

M 14

D 15 -13.30 uur - 15.30 uur: bib 3de kl, 1ste, 2de, 3de lj



                                                                                                                                                          

W 16

D 17 -Opgave Grej of the day 
-12.15 uur: muziek op de speelplaats lagere afdeling 
-16.15 uur: Persooneelsvergadering

V 18 -Toelichten Grej of the day 
-12.15 uur: muziek op de speelplaats kleuterafdeling

Z 19

Z 20 -1ste communie

M 21 -08.40 uur: 2de leerjaar naar Planckendael  
-16.00 uur: oudercontacten kleuter deel 1

D 22 -08.00 uur: 3de leerjaar naar Bokrijk 
-16.00 uur: oudercontacten kleuter deel 2

W 23 -19.00 uur: Diploma-uitreiking 6de leerjaar

D 24 -08.40 uur: 4de leerjaar naar Ster (minigolf + waterparcours) 
-10.35 uur: doorschuiven juffenswitch (onder voorbehoud) 
-12.15 uur: muziek op de speelplaats lagere afdeling 
-6de leerjaar fietsexamen o.l.v politie & op pad door Beveren (scholen) 
+ Picknick 
-16.00 uur: Diploma-uitreiking 3de kleuterklas

V 25 -12.15 uur: muziek op de speelplaats kleuterafdeling 
-14.45 uur: viering van de jarigen maand juni 
-Survival 3de graad

Z 26

Z 27

M 28 -08.30 - 13.30 uur: 1ste leerjaar Baljuwhoeve 
-12.00 uur - 13.30 uur: 6de leerjaar ‘De Meerminnen’ 
-Perioderapport 4 
-16.00 uur: oudercontacten deel 1

D 29 -07.45 uur: Uitstap Ijzertoren + zee 
-13.30 uur: Ijskar 
-16.00 uur: Oudercontacten deel 2 
-Sleepover 6de leerjaar

W 30 -11.45 uur: verzamelen erehaag 
-11.50 uur: einde schooljaar

D 1

V 2

Floralaan 28 
9120 Beveren 
03/755 69 23 
www.sgkei.be

VZW Vrije Basisscholen KEi Beveren 

0430.949.818


