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Tentakels
Nieuwsbrief

BESTE OUDERS EN 
VRIENDEN VAN SBS DE 
OCTOPUS

Straks duiken we de vakantie 
in ... gelukkig zitten er alweer 
een aantal versoepelingen in de 
pijplijn.  Men spreekt er zelfs al 
van om op 1 september zonder 
maatregelen op school te kunnen 
starten.  Wij hopen samen met 
jullie dat dit inderdaad zo zal zijn.  
In ieder geval zijn we er samen 
met jullie dit jaar in geslaagd om 
corona zoveel mogelijk buiten de 
schoolpoorten te houden.  Dank 
voor deze samenwerking!

Voor we de vakantie in gaan, 
willen we het schooljaar goed 
kunnen afsluiten.  Deze tentakels 
staat vol praktische weetjes.  
Graag nog even goed doorlezen 
en straks genieten van een 
deugddoende vakantie.

Namens de directie 
Ignace en Ilse

RAPPORT EN OUDERCONTACTEN

Op maandag 28 juni krijgen de leerlingen van het eerste tot 
en met het vijfde leerjaar hun rapport mee naar huis.  De 
oudercontacten gaan door op maandag 28 juni en dinsdag 29 
juni.  Dank om met zoveel ouders het formulier op Classroom 
in te vullen.

KLASVERDELING SCHOOLJAAR 2021-2022

Elk schooljaar (met uitzondering van vorig schooljaar) maken we nieuwe 
klasgroepen.  We streven naar evenwaardige klasgroepen.  Tijdens de laatste 
weken wordt door de leerkrachten een klasverdeling gemaakt voor het nieuwe 
schooljaar.  De verdeling wordt gemaakt op basis van  verschillende criteria, er 
worden verantwoorde keuzes gemaakt.

Er wordt rekening gehouden met het niveau van de leerling, verdeling jongens 
en meisjes, een passend vriendje, eventuele leermoeilijkheden, de verschillende 
levensbeschouwingen, … We kunnen ouders helaas geen persoonlijke inspraak 
geven.  De nieuwe klas wordt meegedeeld op het oudercontact.

ZESDE LEERJAAR
Tijdens de proclamatie krijgen ook onze 
zesdeklassers hun rapport.  De proclamatie 
gaat door op woensdag 30 juni.  Klasbubbel 6A 
start om 18u in de kleuterzaal, klasbubbel 6B 
start om 18u15 in de refter.

De uitnodiging voor deze avond werd digitaal 
verstuurd via Classroom.  Gelieve te bevestigen 
of je aanwezig bent of niet tegen 25 juni aub. 

VERLOREN VOORWERPEN

Binnenkort krijgen jullie foto ’s via de Classroom van onze 
collectie ‘verloren voorwerpen’.  Het zijn er heel wat!  
Bekijk je de foto ’s nog eens?  Misschien vind je nog 
een kledingstuk terug van jouw zoon of dochter?  
Afhalen kan nog tot 6 juli. 



STUDIE EN OPVANG

Op maandag 28/06 en dinsdag 29/06 is er geen studie meer.  De studie 
wordt vervangen door opvang.  

Op woensdag 30/06 voorzien we nog opvang in de namiddag tot 16u.  
Kleuters en leerlingen van het lager worden samen opgevangen in de 
opvang aan het kleutergebouw, ingang in de Merelstraat.

FACTUREN

De facturen van 
juni worden begin 
juli bezorgd via mail 
of per post.  Mogen we 
vragen om deze rekening tijdig te 
betalen.

WE KNIJPEN ER EVEN TUSSENUIT …
Onze secretariaatsmedewerkers zijn nog aan het werk tot 
9 juli, telkens van 9u tot 11u30.  Vanaf 16 augustus zijn 
onze mensen er terug.  

Wil je de school toch bereiken tijdens de vakantie? 
Mail dan naar ignace.degryse@sbsdeoctopus.be of ilse.
berteloot@sbsdeoctopus.be

LAATSTE SCHOOLDAG EN DAN … VAKANTIE

Het schooljaar eindigt op woensdag 30 juni om 11u15 en daarna is het … VAKANTIE!
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