
Beste ouders,
 
Het einde van het schooljaar nadert snel .  Ongeloofl i jk ,  nog maar
slechts 4 weken te gaan!
De voorbi je maand mei was wel een buitengewone maand. 

3 juni  2022
 

Sprongklapper
 N I E U W S B R I E F

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Dinsdag 7 juni  gaan we met de bus naar Pair i  Daiza.
We komen pas om 18:00 terug aan school.  
Gel ieve zélf  je kind om 18:00 te komen ophalen.
Je kind heeft  ook een lunchpakket en een drankje
nodig voor 's  middags.  
GSM en snoep is verboden.

DATA OM TE ONTHOUDEN

maandag 6 juni  :  PINKSTERMAANDAG :  vr i je dag

dinsdag 7 juni  :  schoolreis naar PAIRI  DAIZA

dinsdag 21 juni  :  sportdag

vri jdag 24 juni  :  verrassingsactiviteit

dinsdag 28 juni  :  fr iet jesdag

dinsdag 28 juni  vanaf 16:00 :  oudercontact

woensdag 29 juni  om 9:15 :  s lotviering

donderdag 30 juni  :  grote vakantie om 11:45

Er is  school tot en met donderdag 30 juni .  Er wordt dan ook van
de overheid verwacht dat al le kinderen tot de laatste dag naar
school komen. Het is  daarom niet toegelaten om uw kind buiten
de schoolvakanties mee te nemen op reis.  Dan is uw kind onwettig
afwezig.



OUDERCONTACT DI 28/06

Via een oudercontact wi l  de klasleerkracht u
graag inl ichten over het verloop, de
leerontwikkel ing en schoolprestaties van uw
kind. Samen worden ook de resultaten op het
eindrapport besproken. 
Als school hechten we veel  belang aan uw
aanwezigheid en betrokkenheid.  We vinden het
dan ook heel  belangri jk dat u op dit  moment
aanwezig bent.  Belangri jk om weten! 
De voertaal  voor dit  contactmoment is  het Nederlands.  Indien u de
taal  niet machtig bent,  vragen wij  u een tolk of vertrouwenspersoon
mee te brengen.

SCHOOLFEEST : THE MASKED SINGER
Ons schoolfeest was prachtig!  Al leen maar bl i je gezichten! Dank aan
al len die aanwezig waren. Meer foto's en f i lmpjes kunnen jul l ie
bewonderen op onze website www.desprongkortri jk.be

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

Proficiat  aan al  onze eerste communicantjes en vormelingen die op
14 mei hun eerste communie of vormsel mochten doen. Ze deden
het geweldig !


