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God,  

Gij blijft mensen aanspreken 

om uw verhaal met mensen  

verder te beleven.  

Spreek ons ook aan  

opdat wij met onze mogelijkheden  

mensen  waarderen. 

Waarderen is al de waarde eren die er is,  

aanmoedigen is moed geven  

bij wat bezig is zich te realiseren.  

Daarom heeft aanmoediging te maken  

met geloof en geduld in de andere.  

Het smeulende pitje niet doven.  

Het geknakte riet niet afbreken.  

Mensen opnieuw kansen geven 

is vandaag opening geven op morgen. 

 Beste ouders, 

de voorbije maand hebben de kinderen op onze school heel wat mogen beleven: 

 de prachtige fauna en flora van de Kalkense Meersen ontdekken; 

 de sportdagen  voor groot en klein; 

 de eerste editie van de tweedaagse boerderijklassen en driedaagse stadsklassen naar Brussel; 

 de eerste communie en het heilig vormsel; 

 het bezoek aan de brandweer en het  Gravensteen. 

We konden beroep doen op vrijwillige chauffeurs bij de verschillende activiteiten en zeggen dan ook van 

harte dankjewel hiervoor.         



Laatste week van schooljaar 2018-2019 

 Er zijn geen warme maaltijden of soep meer te verkrijgen. We vragen dan ook  

 dat de kinderen die op school blijven eten, zelf hun boterhammen meebrengen. 

 De kinderen die in de refter eten krijgen zoals steeds kraantjeswater. De kinderen van de lagere 

 school die buiten eten brengen een flesje water mee of een gevulde drinkbeker. 

 We organiseren op maandag 24 juni oudercontacten op vraag, zowel in de kleuterschool als lagere 

school. De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

Schoolfeest 22-23 juni—tombolaprijzen 

Bij het schoolfeest organiseren we steeds een tombola met mooie prijzen. Ouders die graag nog prijzen 

schenken, mogen deze op het secretariaat afgeven.  

Speelplaats lagere school 

Op het schoolfeest zullen we het eerste ontwerp voor een meer groene speelplaats voorstellen. Nieuws-

gierig?  Kom zeker eens een kijkje nemen. 

Het speelplaatsproject willen we realiseren door de samenwerking met ouders, het schoolteam en de 

kinderen. 

In de zomervakantie van 2020 voorzien we de start van de werken. 

Resultaten tevredenheidsenquête 

De resultaten en aandachtspunten van de tevredenheidsenquête worden nog verwerkt. 

Bij de laatste schoolinfo, voor het ingaan van de zomervakantie, wordt dit verder opgenomen. 

Extra digitaal bord 

Dankzij het oudercomité kan in het 3e leerjaar volgend schooljaar gewerkt worden met 

een digitaal bord. 

Het schoolteam is het oudercomité hier ontzettend dankbaar voor!  

Tijdens de zomervakantie… 

zal er op de lagere school enige bedrijvigheid te bespeuren vallen. De container van klas 5LB wordt weg-

gehaald. De speelruimte wordt dus al wat groter.                                                                                                  

Juf Ann, juf Michèle en juf Sonja verhuizen met hun klas. 

Het secretariaat krijgt een plaats in het huidige leerkrachtenlokaal. De zorgklas krijgt een nieuwe bestem-

ming en wordt dan het leerkrachtenlokaal. De juffen en meesters krijgen op die manier meer zitruimte 

tijdens de speeltijd of middagpauze. 

De opbrengst van de kledingophaling bedroeg € 1000. 







 



Reeds gekende data voor  2019-2020 

Lokale verlofdagen:   dinsdag  17 september 2019 

     vrijdag 7 februari 2020 

Pedagogische studiedagen woensdag 16 oktober 2019 

     woensdag 13 november 2019 

     vrijdag 31 januari 2020 

Vrijaf op  maandag 11 november 2019 

  vrijdag 1 mei 2020 

  donderdag 21 mei 2020—O.L.H.-Hemelvaart 

  vrijdag 22 mei 2020—brugdag 

  maandag 1 juni 2020—Pinkstermaandag 

Start schooljaar 2019-2020 

Ouders die graag eind augustus met hun kind nog een contactmoment wensen met de juf/meester,  

kunnen hiervoor contact opnemen met de directeur (directie@sintdenijs.be) of via het secretariaat  

(secretariaat@sintdenijs.be) of via de website. 

Op de eerste schooldag, maandag 2 september,  zetten we de schoolpoort open vanaf 07.50. De kinderen 

mogen samen met de ouders rechtstreeks naar de klas. Wanneer de bel rinkelt om 08.30, is het tijd om 

afscheid te nemen en de schooldag in de klas te starten. 

Om zoveel mogelijk ouders te kunnen ontmoeten bij de start van het schooljaar en te informeren over de 

 klaswerking, opteren we als team voor een infoavond voor de lagere school op donderdag 5 september  

en voor de kleuterschool op maandag 9 september. Het aanvangsuur zal eind augustus nog meegedeeld 

worden. 

Einde schooljaar: afscheid 3e kleuterklas— 6e leerjaar  

In een schoolloopbaan zijn er enkele scharniermomenten. Het begint allemaal op die 1e schooldag. Na 3 

jaren, zijn de meeste kinderen klaar voor de stap naar het 1e leerjaar. Op woensdag 26 juni om 11.45  

 willen we de periode in de kleuterschool feestelijk afsluiten. De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

Op dinsdag 25 juni om 19.30 zetten we de leerlingen van het 6e leerjaar in de kijker. Zij verlaten onze  

school en vliegen uit naar verschillende scholen in de nabije en iets verdere omgeving waar  ze nieuwe  

uitdagingen aangaan. 

Nieuwe taalmethode 

Volgend schooljaar starten we in de lagere school (2e tot 6e leerjaar) met een nieuwe taalmethode: de 

taalkanjers. 



 

      

      KALENDER  JUNI 2019 

 

 

Woensdag  5  3KA - 1L Zwemmen      € 3,5 - €  4,5 

      3L  Bedrijfsbezoek Fruitsappen Verhofstede € 3,5 

      6L  Fietsexamen 

Vrijdag  7  6L  Zwemmen       

Zondag  9    VADERDAG 

------------------------- 

Maandag  10    GEEN  SCHOOL: Pinkstermaandag 

Dinsdag  11  LS  Schooluitstap Bobbejaanland   € 25 

       Oudercomité 

Woensdag  12  KS - LS Schoolfotograaf: Klasfoto’s 

Donderdag  13    Leerlingenraad 

-------------------------- 

Maandag  17  2L  Bib 

Dinsdag  18  3K, 4L,5L,6L Bib 

        GEEN  STUDIE: personeelsvergadering 

 

Woensdag  19  1L – 3KB Zwemmen      € 3,5 - € 4,5 

      3L  Bib: laatste keer. Alle boeken in de klas! 

Donderdag  20    Schoolraad 

Vrijdag  21  KS - LS Generale repetitie schoolfeest 

Zaterdag  22    SCHOOLFEEST + BBQ oudercomité 

Zondag  23    SCHOOLFEEST 

-------------------------- 

Maandag  24  KS - LS Oudercontact op vraag 

    LS  Wandeling Kalkense Meersen, iedereen aangepaste kledij +   

      picknick meebrengen! 

Dinsdag  25  6L  Afscheidsreceptie 6de leerjaren om 19.30u 

Woensdag  26  K3  Afscheid van de kleuterschool 

Donderdag  27  LS  Eucharistieviering 

Vrijdag  28  LS  Rapport 

       LAATSTE  HALVE  SCHOOLDAG! 

 


