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Vandaag ontvang je de laatste Tentakels van dit schooljaar.  Een korte periode tot 30 
juni, maar met een pak activiteiten in de kalender.  Natuurlijk is dit enkel een overzicht 
en zullen er brieven worden meegegeven indien nodig met extra informatie.  Als hierbij 
strookjes worden opgevraagd, gelieve dit dan ook steeds te doen tegen de gevraagde 
datum.

Na de paasvakantie gaan we weer van start met de warme maaltijden op school. Organisatorisch 
was dat tijdens de verbouwingen niet mogelijk, ook al weten we heel goed dat de regeling thuis misschien hierdoor niet 
gemakkelijk was.  Een verschilpunt bij de heropstart is dat (op vraag van het schoolbestuur) je een keuze kan maken 
uit gewone maaltijden, vegetarische of varkensvlees-vrije maaltijden.  Om een goed overzicht te houden, was 
het wel nodig dat vooraf een keuze werd gemaakt : die keuze wordt dan ook behouden tot het einde van het schooljaar.  
Natuurlijk kan iedereen die dit wil ook nog zijn eigen lunchpakket meebrengen.  En voor iedereen die op school blijft eten, 
‘warm of koud’, wordt er steeds soep voorzien.

In het laatste trimester staat ook het schoolfeest op het programma.  Dit jaar wordt het een schoolfeest met optredens 
van de leerlingen uit de 6 lagere leerjaren.  Voor en na de optredens zijn er tal van activiteiten, waar alle kinderen 
kunnen aan deelnemen.  Daarbij aansluitend hebben de mensen van Vleugels al weer toegezegd om te zorgen voor 
hun grandioze BBQ.  Niemand zal met honger en dorst naar huis moeten gaan.  Denk er wel aan dat je vooraf moet 
inschrijven voor de BBQ.  Brieven, affiches en uitnodigingen hiervoor volgen heel binnenkort !

Speciaal hierbij is wel dat je vóór het gedeelte van de optredens een wandeling door de school kunt maken.  Nu we 
aan het einde van de werken gekomen zijn, willen we de school graag tonen aan de ouders van onze kinderen.  Ook 
hier zal de nodige animatie onderweg voorzien worden. Maak dus vóór de optredens op het schoolfeest zeker tijd 
om een kijkje te komen nemen naar het eindresultaat van de verbouwingen van de afgelopen 4 jaar !  Je zal zien dat, 

dankzij de medewerking van het stadsbestuur, de school een echte 
metamorfose heeft ondergaan.  Op zondagvoormiddag is er voor de 
nauw betrokkenen dan een moment van ‘schoolwarming’ om de 
opening een officieel kantje te geven.

En nu op weg, richting een mooie lente, een warme zomer, een 
heerlijke vakantie…

Ignace Degryse, directeur.
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KALENDER april-mei-juni 2017

woensdag 19 april 2017 
naar de spil (5ABC)

dinsdag 25 april 2017 
jongerenconcert (6AB)

donderdag 27 april 2017 
info-avond voor de peuters / bezoek aan de VABI

(K2B) 

vrijdag 28 april 2017 
leeruitstap “Krabben vangen” (5ABC) / fluo-ontbijt

maandag 1 mei 2017 
vrije dag: feest van de arbeid

maandag 2 mei - donderdag 4 mei 2017 
1ste graad op zeeklassen

donderdag 4 mei 2017 
medische consulten (K2AB)

vrijdag 5 mei 2017 
vrije dag: snipperdag

zaterdag 6 mei 2017 
Vormsel

zondag 7 mei 2017 
1ste communie voor groep 2

donderdag 11 mei 2017 
bezoek aan Arhus (1B) / bezoek aan de STAP

(2AB)

zondag 14 mei 2017 
1ste communie voor groep 3

maandag 15 mei 2017 
leeruitstap “De Blankaart” (4ABC)

donderdag 18 mei 2017 
medische consulten (K2AB) / bezoek aan de Arhus 

(1C)

zaterdag 20 mei 2017 
schoolfeest met optredens van het lager

dinsdag 23 mei 2017 
medische consulten (1A)

donderdag 25 mei 2017 
vrije dag: Hemelvaart / Lentefeest

vrijdag 26 mei 2017 
vrije dag: brugdag

zondag 28 mei 2017 
1ste communie voor groep 5

dinsdag 30 mei 2017 
medische consulten (1B) / leeruitstap “sterrebos”

(5ABC)

donderdag 1 juni 2017 
bezoek aan de Arhus (1A) 

Zomervakantie 
van maandag 3 juli 2017 t.e.m. donderdag 31 augustus 2017 

dinsdag 6 juni 2017 
medische consulten (1C)

donderdag 8 juni 2017 
bezoek aan Dominiek Savio (4ABC)

vrijdag 9 juni 2017 
2de en 3de graad op schoolreis

donderdag 15 juni 2017 
leeruitstap “‘t fazantenhof” (2AB)

donderdag 15 juni - vrijdag 23 juni 2017 
examens 4de-5de-6de leerjaar

vrijdag 16 juni 2017 
kleuters op schoolreis

dinsdag 20 juni 2017 of donderdag 22 juni 2017 
uitstap naar de zee (K2AB)

dinsdag 27 juni 2017 
sportdag voor het lager

woensdag 28 juni 2017 - donderdag 29 juni 2017 
oudercontact voor het kleuter en lager (1ste - 5de)

zondag 21 mei 2017 
1ste communie voor groep 4

donderdag 29 juni 2017 
activiteit “You’re In” (6AB) / bakkerijmuseum (3AB)
Educatieve fietstocht (5ABC)

vrijdag 30 juni 2017 
proclamatie 6des/ “De sprong” van 3de kleuter

dinsdag 18 april 2017 
leeruitstap “‘t fazantenhof” (K2A)


