
 
 

SPOOR EXPRESS          MEI-JUNI 2021 
 
 
  Momenteel zitten we volop in de eindsprint van dit heel speciale 
schooljaar.  
  Vooreerst willen we iedereen graag oproepen om de 
coronamaatregelen nog even vol te houden en zo strikt mogelijk na te leven. Op 
school zullen we elke speciale activiteit onderwerpen aan een risicoanalyse om 
alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Anderzijds is het belangrijk dat ook thuis 
en in de vrije tijd geen risico’s genomen worden. Zo halen we veilig de 
zomervakantie. Samen gezond naar de meet! 
  
   Met de veiligheidsregels in het achterhoofd zijn we volop bezig 
om er een spetterend eindeschooljaar van te maken. Een chronologisch overzicht 
van de reeds geboekte activiteiten lees je in de kalender.   
 
 De komende dagen worden er nog leuke zaken afgeklopt. Je vindt 
alle updates op de kalender op de schoolwebsite.   
 
 
Bosklassen 
 Zoals je in het overzicht kan lezen, gaan de kinderen van het tweede 
leerjaar op bosklassen naar het Verloren Bos in Lokeren. Opgepast want de datum 
is gewijzigd. De kinderen van het eerste leerjaar komen volgend jaar aan de beurt.  
 
 
Laatste schooldag 
 De laatste halve dag van het schooljaar worden steeds gebruikt voor 
typische opdrachten aan het einde van het schooljaar. Hierdoor start de 
zomervakantie voor de kinderen op dinsdag 29 juni om 15u25.  
 

Apero 
 Hartelijk dank voor jullie massale interesse in onze aperoboxen. De 
bestellingen werden ondertussen afgesloten. Het afhalen kan op zaterdag 5 juni 
tussen 14u en 16u.  
 
 
Zwemmen brevetten 
 De komende weken krijgen alle lagere schoolkinderen de kans om een 
zwembrevet te behalen. Om hen voldoende tijd te geven worden de zwemlessen 
herschikt. Kijk op de kalender en op de schoolwebsite. 
 
 
Rapporten en oudercontacten 
 Op maandag 28 juni hopen we jullie (zoals bij de start van dit schooljaar) 
in openlucht te kunnen ontvangen voor een afsluitend oudercontact ( kleuter- en 
lagere school). We duimen samen voor zomers weer.  
 
 
Pinkstermaandag 
 Maandag 24 mei, Pinkstermaandag, is een vrije dag en blijft de school 
gesloten.  
 
 
Schoolpoort 
 Op het einde van een schooldag is het steeds erg druk aan de 
schoolpoorten, zeker aan de grijze kleuterpoort.  Kunnen we er samen voor zorgen 
dat buren steeds vlotjes aan hun voordeur geraken? Dat is leuker voor iedereen. 
Dankjewel! 
 
 
Afscheidsfeest  
 Als alles naar wens verloopt, ontvangen we de kinderen en de ouders van 
onze zesdeklassers op vrijdag 25 juni voor een fijn afscheidsmoment. Alles zal in 
(en met) bubbels en op veilige afstand van elkaar verlopen.  
 Ook onze oudste kleuters krijgen een gepast uitzwaaimoment. Hou zeker 
de foto’s op de schoolwebsite in het oog.  
 
 



Di. 11 mei kleuters Kinderboerderij op school 
 6 Red Star Line museum 
Ma. 17 mei Allen Schoolfotograaf 
Di. 18 mei 6 Peilingstoetsen wiskunde 
  Zitdag CLB op school 
  Zwemmen: muizen en 5de lj 
Ma. 24 mei  Pinkstermaandag: vrijaf 
Woe. 26 mei 4 Groot voetgangersexamen 
Do. 27 mei 6 Gent 
  Zwemmen muizen en 2de lj. 
Di. 1 juni 6 Grote fietsexamen 
  Zitdag CLB op school 
  Zwemmen: muizen en 6de lj.  
Do.3 + vr.4 juni 2 Bosklassen Lokeren 
Za. 5 juni  Aperoboxen Het Spoor 
Vr. 11 juni  Zwemmen: muizen en 1ste lj.  
Za. 12 juni 5+6 Musical 
Vr. 14 t.e.m. 25 juni  Fietsbehendigheidsparcours  
Di. 15 juni  Zitdag CLB op school 
Vr. 18 juni 4 Bokrijk 
Ma. 21 juni 3  Oostende 
Ma. 21 t.e.m. vr.25  6 Kamperen 

Di. 22 juni 4 Museum natuurwetenschappen 
Do. 24 juni 3 Robotland + sleep-inn 
 5 Planckendael 
Vr. 25 juni 6 Proclamatie en afscheid 
  Zwemmen muizen en 4de lj.  
  Proclamatie en afscheid 6de lj.  
Ma. 28 juni Allen Rapporten 
 Allen 

(ex.6) 
Oudercontacten 

Di. 29 juni  Laatste schooldag 
   

 
 


