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Wandelzoektocht op zaterdag 12 juni
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Voor het 2de jaar op rij mogen we geen schoolfeest organiseren zoals
vanouds, gezellig samen met BBQ en een groot podium. Maar niet
getreurd, samen met onze ouderraad organiseren we een heel toffe,
interactieve wandelzoektocht voor ouders, kinderen, nonkels, tantes,…
Voor de kleuters gaan we op zoek naar de taartendief! Iemand heeft de
taart van onze kleuterjuffen gestolen, het is aan jullie om die terug te
vinden. Een zoektocht van ongeveer 3,5 km (bewandelbaar met buggy) in
onze schoolomgeving. De tocht zal ongeveer 1 uur duren.
Voor de kinderen van de lagere school leggen we de lat een beetje hoger!
Jullie zullen enkele codes moeten kraken op een traject van ongeveer 7,5
km. De wandeling zal ongeveer 3 uur duren. Ook hier zijn alle paden
bewandelbaar met een buggy.
Na de wandeling kan iedereen even op adem komen met een drankje,
uiteraard corona-proof georganiseerd, op onze speelplaats in Vinkenhof
(onder voorbehoud volgens de geldende maatregelen).
PRAKTISCH
- groepen bestaan uit maximum 10 personen (incl. kinderen)
- starten tussen 10 u en 15 u in de Vinkenhofschool (ingang bibliotheek)
- inschrijven via een digitaal inschrijvingsformulier dat u via mail bezorgd wordt.
- Je betaalt 2 euro per kind en 3 euro per volwassene, via overschrijving. Je schrijft in per tijdsslot van
1 uur.
- Na inschrijving laten we je precies weten op welk tijdstip je moet starten.
- SMARTPHONE (QR-codes scannen) en een balpen(nen) meebrengen!

Infrastructuur Vinkenhof
We komen stilaan in de laatste rechte lijn! Begin juli wordt het sanitair blok “gestript”; er komen
nieuwe toiletten, wastafels, tussenwanden, vloer en verlichting.
Half juni wordt er een nieuwe vloer in de refter gelegd. Eind juni zullen de klikwanden worden
geplaatst en nadien volgt de plaatsing van de nieuwe keuken. Een nieuw laag verf en het nieuw
meubilair vormen de kers op de taart. Op 1 september is de refter klaar voor gebruik!

Zeeklassen, talentklassen, boerderijklassen
In onze vorige brief waren we nog hoopvol, maar helaas, net niet! Om het leed te verzachten plannen
we enkele daguitstappen (zie “vooruitblik”). De leerkrachten brengen jullie op de hoogte van de
concrete afspraken.
Met de preventiedienst van de gemeente werd overeengekomen dat we 3 klasgroepen mogen
vervoeren met 2 autobussen, mits voldoende afstand tussen de bubbels en het dragen van een
mondmasker.

Interdiocesane
toetsen in het 6de lj.
Hoe
Deze “gevalideerde toetsen” zijn opgesteld door de koepel van het vrij
onderwijs. Sinds enkele jaren dienen die toetsen als “kwaliteitscontrole”
voor de school. De resultaten van de toetsen worden digitaal verwerkt
en vergeleken met die van “referentiescholen”. Dat zijn scholen met
kinderen van een vergelijkbaar profiel als de onze. Ze zijn dus niet
bedoeld als individuele eindtoets voor onze leerlingen. Er moet dus op
het einde van het 6de veel getoetst worden; individuele eindtoetsen voor
het eindrapport en deze “gevalideerde toetsen” die decretaal verplicht
zijn voor 3 vakken. In onze school kiezen we voor Nederlands, wiskunde
en Frans. Deze toetsen moeten afgenomen worden in de periode tussen
28 mei en 14 juni.

Aanpassing maximumfactuur
Omdat we dit schooljaar minder op uitstap gingen, wordt de laatste schijf van de maximumfactuur
aangepast van 30 euro naar 10 euro. Op de factuur die u vorige week kreeg is dat reeds aangepast.

Vooruitblik
- dinsdag 25 mei: 3de lj.op daguitstap naar de kinderboerderij in Pulle
- donderdag 27 mei: sport- en speldag voor enkele klassen van de afdeling Leemstraat
- vrijdag 28 mei: sport-en speldag voor enkele klassen van de afdeling Leemstraat
- donderdag 3 juni: 4de lj. op daguitstap naar Planckendael
- zaterdag 12 juni: WANDELZOEKTOCHT door school en ouderraad
- dinsdag 22 juni: 6de lj. op daguitstap naar Bobbejaanland
- woensdag 23 juni: sportdag voor de 1ste graad
- donderdag 24 juni: 6de lj. op daguitstap naar Lier, met de fiets
5de lj. op daguitstap naar Pairi Daiza
- vrijdag 25 juni: afscheid van de 6des met receptie per klasbubbel (ouders en leerlingen) en
afscheid van de oudste kleuters met receptie meteen na de schooldag (details volgen).
- maandag 28 juni: sportdag voor de afdeling Vinkenhof
- dinsdag 29 juni: avondactiviteit voor de 6des
- woensdag 30 juni: laatste schooldag tot 12 u
- donderdag 1 juli: start van de zomervakantie

