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NIEUWSBRIEF 
 
 

              juni 2019 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 
Het schooljaar 2018-2019 is  voorbij. 
 
Van sommigen nemen we afscheid, we wensen deze jongens en meisjes veel 
succes toe in de nieuwe school. 
Anderen zien we volgend schooljaar terug om samen verder op stap te gaan. 
 
Maar  iedereen wens ik een fijne zomervakantie toe, 
een tijd om te genieten samen met familie en vrienden. 
Tot in september, 
Meester Peter 
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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND 
  

● Dinsdag 4 juni zijn we in de Muze naar de tentoonstelling van de tekenacademie geweest. Het 
was schitterend! We hebben vol bewondering naar alle knutselwerken gekeken. 

              De pauwen- en de schildpaddenklas 
 
 
 

SCHOOLFEEST 
  

  
● Vrijdag 7 juni 2019 hadden we schoolfeest. 

              Het was erg druk. Voormiddag hadden we wraps gemaakt. Namiddag hadden we de tombola                          
              klaargemaakt en vuilbakken gepoetst. Het regende  met felle wind. Toch was het schoolfeest  
              buiten kunnen doorgaan! 
              We hadden plezier en maakten veel selfies. Er kwamen ook juffen van vroeger kijken. Het 
was  
              super dat er ouders kwamenJ. We hadden gedanst met heel de school. 
  
 
             GROETJES TIARA EN ISMIRA! Xx  
 

Verrassingsfeest 
  

 
 
 
Woensdag 12 juni 2019 was het eindelijk zo ver. 
In juf Ingrid haar klas was het feest. 
De eerste act was spin Sebastiaan door Buhar, Muhamed en Ismira. 
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Jayden, de grappenmaker kwam 3 keer in de klas raadseltjes zeggen. 
Voor en na elke grap zette Selman een deuntje aan op de piano. 
Ikra en Asya  en Buhar ,Muhammed ,Marwan , Ismira ,Iris, Tiara  zongen het liedje ‘Je hebt 
een vriend!’ 
Het liedje hukkelbuk : de meisjes droegen jongenskleren en de jongens droegen 
meisjeskleren. 
Buhar en Jayden droegen een jurk en een beha en Buhar droeg meisjeshaar. 
Op het einde van het feestje aten we chips en dronken cola of fanta en we luisterden naar 
muziek en sommige dansten. 
Het was super leuk! 
  
Jayden en Selman 
 
 

PROCLAMATIE 
 

Op woensdag 26 juni 2019 namen we officieel afscheid van onze dertienjarigen. 
Zij gaan volgend schooljaar verder in het middelbaar onderwijs. 

Wij wensen Bader, Kenny, Yanick, Emin,Kiana, Michiel, Zümra, Sabina, Ryan, Liam 
en Rebecca en Sabina veel succes toe. 

Bedankt aan de ouders voor hun aanwezigheid tijdens deze prachtige activiteit. 
Bedankt aan alle juffen om deze jongeren op weg te helpen naar een mooie toekomst. 
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Nieuws! 
 
 

 
 

TE ONTHOUDEN DATA 
Volgend schooljaar 2019 - 2020: 

Begint op maandag 2 september 2019 om 8:55. 
  

lokale verlofdagen : 
·         maandag 30 september 2019 
·         vrijdag 31 januari 2020  

conferentiedagen (vrije dagen voor de leerlingen): 
·         vrijdag 6 december 2019 
·         woensdag 25 maart  2020 

verlofdagen en vakanties: 
·         herfstvakantie van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november 2019 
·         maandag 11 november 2019: Wapenstilstand 
·         kerstvakantie van zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 
·         krokusvakantie van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart 2020 
·         paasvakantie van zaterdag 4 april tot en met zondag 19 april 2020 
·         vrijdag 1 mei 2020: Feest van de Arbeid 
·         donderdag 21 mei 2020: Hemelvaartsdag 
·         vrijdag 22 mei 2020: brugdag 
·         maandag 1 juni 2020: Pinkstermaandag 

  
  

Laatste schooldag: dinsdag 30 juni 2020. 
 


