
Eens de paasvakantie voorbij is, heeft iedereen lentekriebels.  De school is daarop 
geen uitzondering.  Daarom dat veel activiteiten de kop opsteken in het derde 
trimester.  Schoolreizen, bosklassen, schoolfeest, fietsexamen,…  en natuurlijk een 
aantal vrije dagen.  Ja, het komt er allemaal weer aan !
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Ook de afgelopen periode mocht er 
best wel zijn.  Voor de school was de 

doorlichting (inspectie !) begin maart wel 
een spannend moment. 

Een hele week lang 3 inspecteurs 
over de vloer die van naaldje 
tot draadje alles proberen 

uit te pluizen gaat niet zomaar 
onopgemerkt voorbij.  Een goed rapport 

voor de school voelde na dit stressmoment 
toch echt wel verdiend.  Er was voor 
zowel onze kleuterklassen en het lager 

niveau een dikke pluim.  Een heel aantal zaken werden 
genoemd als voorbeeld voor andere scholen!

DOORLICHTING

Bekijk zeker ergens in deze Tentakels de foto’s eens 
van 2 mensen die ons op het eind van dit schooljaar 
zullen verlaten.  Een welverdiend pensioen na een 
ongelooflijk lange loopbaan op onze school is hen 
zeker gegund. 

Beiden zullen als personeelslid en ook als mens een 
grote leemte achterlaten.  Een andere wissel is er 
ook op niveau van onze scholengemeenschap.  Mark 
Develtere – coördinerende directeur van De Brug, De 
Vlieger en De Octopus : de 3 stedelijke basisscholen 
– gaat ook met pensioen. 

Achter de schermen 
zijn we in ieder 
geval volop 
bezig met zijn 
opvolging.  

Herschikkingen en 
nieuwe mensen 
zullen zich begin 
volgend schooljaar 
zeker aanbieden.  

PENSIOEN

Tot slot wil ik iedereen nog eens vragen om bij de start van de 
school en bij het ophalen van de kinderen altijd de veiligheid 
van alle kinderen voor ogen te houden.  
Parkeer waar het hoort, hinder geen 
voetgangers of rijen die oversteken, zorg 
voor een aangepaste snelheid.  

Er wordt door de politie gecontroleerd, 
maar ook zonder controles moet het 
een aandachtspunt zijn van elke ouder 
of grootouder.  Een beetje geduld en 
misschien wat meer de auto thuislaten, zal 
hier nog meer zorgen voor veiligheid en 
vlotheid rond school.

VEILIGHEID
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Vanaf 1 september kunnen alle klassen het nieuwe 
technieklokaal gebruiken.  Het lokaal is voorzien van 
tafels op wielen die tegen een stootje kunnen.  Tijdens 
projecten en knutselactiviteiten kan iedereen er lekker 
creatief zijn!

TECHNIEKKLAS

Op het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van 
meester Luc en Chantal van het secretariaat. 

We zullen hen zeker missen (en hopen stiekem hen 
nog veel terug te zien)!  

Geniet maar van jullie pensioen!

OP PENSIOEN

maandag 16 april 2018: instapdatum peuters
zondag 22 april 2018: eerste communie (1/4)
vrijdag 27 april: rapport 1 en 3
zondag 29 april 2018: eerste communie (2/4)
maandag 30 april 2018: vrije dag (brugdag)
dinsdag 1 mei 2018: vrije dag (dag van de arbeid)
woensdag 2 mei t.e.m. vrijdag 4 mei 2018 
bosklassen (5ABC - 6ABC)
zaterdag 5 mei 2018 en zondag 6 mei 2018 
vormselweekend
Zondag 6 mei 2018: eerste communie (3/4)
dinsdag 8 mei 2018: fietsexamen (6ABC)
donderdag 10 mei t.e.m. zondag 13 mei 2018 
hemelvaartweekend
donderdag 10 mei 2018: lentefeest
zondag 13 mein 2018: eerste communie (4/4)
maandag 14 mei 2018: instapdatum peuters
dinsdag 15 mei 2018: medische consulten op school (K2A)
donderdag 17 mei 2018: De Blankaart (4AB) 
    medische consulten op school 
     (K2A en K2/3)

maandag 21 mei 2018: vrije dag (Pinkstermaandag)
dinsdag 22 mei 2018: Brussel Vlaams Parlement (6ABC) 
           medische consulten op school (K2B)
zaterdag 26 mei 2018: schoolfeest op tocht
maandag 28 mei 2018: vrije dag
dinsdag 29 mei 2018: medische consulten op school (K1A)
vrijdag 1 juni 2018: medische consulten op school 
         (K2B en K2/3) 
        krabben vangen in Nieuwpoort (5ABC)
dinsdag 5 juni 2018: fietsexamen (6ABC)
vrijdag 8 juni 2018: schoolreis lager 
        medische consulten op school (K1B)
dinsdag 12 juni 2018: Fazantenhof Houthulst (2AB)
donderdag 14 juni 2018: examens vanaf 4e leerjaar
vrijdag 15 juni 2018: schoolreis kleuter
dinsdag 19 juni 2018: Oostduinkerke (K2AB)
maandag 25 juni 2018: rapport 1 en 3
dinsdag 26 juni 2018: sportdag/doe aan sportbeurs
woensdag 27 juni en donderdag 28 juni 2018: 
oudercontact
vrijdag 29 juni 2018: de sprong 
          proclamatie zesdes

KALENDER


