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  Sint-Amandsberg, 7 juni 2022 
 

NIEUWSBRIEF JUNI 
 

Beste ouder(s) en kinderen  
 
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de volgende info:  
 

Schoolfeest  
Zaterdag 21 mei is ons schoolfeest doorgegaan. Het was dan ook een TOPDAG! Wil je graag hiervan de 
digitale sfeer opsnuiven? Neem dan gerust een kijkje op onze schoolwebsite en dit bij het onderdeel 
fotoalbum maand JUNI 2022. 
 

Andere keuze LBV  
Mocht uw zoon/uw dochter een andere keuze LBV (levensbeschouwelijk vak) wensen: gelieve dan zo snel 
mogelijk het aanvraagdocument op te halen op het secretariaat. Dit aanvraagdocument dient voor 30/06 
terugbezorgd te worden aan juf Naomi of juf Evelyne. Na 30/06 is het niet meer mogelijk om een andere 
keuze LBV aan te vragen.  

 

Oudercontact KLS   
Dit zal doorgaan in de week van 20/06. U zal een uitnodiging via de juf ontvangen.  
 

Uitzwaai K3 
We zwaaien met ons allen de kleuters van de 3de kleuterklas graag uit op donderdag 30 juni om 
12u00. Er zal aan het kleuterdomein een erehaag worden gevormd. Komen jullie mee 
applaudisseren?  
 

Oudercontact L1 
U zal een uitnodiging via de juf ontvangen.    
 
Oudercontact L2, L3, L4 en L5  
Dit zal doorgaan op maandag 27 juni tussen 15u30 en 18u00. U zal een uitnodiging via de juf / de meester 
ontvangen.  
 

Eindrapport L1, L2, L3, L4 en L5   
Het eindrapport zal meegegeven worden op het oudercontact.  
 

L6  

 Dinsdag 28/06: proclamatie om 19u00 (een persoonlijke uitnodiging volgt nog) + eindrapport; 

 Woensdag 29/06: uitzwaai zesdejaars. 
 

 

Geen warme maaltijden / geen soep  
Tijdens de week van 20 juni en 27 juni zullen er geen warme maaltijden / geen soep aangeboden worden.  
Deze info staat vermeld in onze schoolkalender die u begin dit schooljaar ontving.  
Gelieve uw zoon / uw dochter boterhammen mee te geven tijdens deze periode.  
 

Laatste schooldag – donderdag 30 juni tot 12u00 

 Er is voorschoolse opvang voorzien van 7u15 tot 8u15; 

 Er is geen naschoolse opvang meer voorzien na 12u00; 

 Er wordt gevraagd om uw zoon/uw dochter te komen ophalen om 12u00.  
 

Werken in de buurt  
Volgende info hebben wij bekomen van mobiliteit stad Gent.  
 

http://www.bsdewijzeboom.be/
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  Vriendelijke groeten  
  Wendy Dossche Vandevoorde - directeur 
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