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Schoolfeest 21 mei 2022
Eindelijk!!! De twee voorbije jaren kon/mocht het niet, nu had iedereen
er duidelijk veel zin in. Onze kleuterjuffen en hun kleuters hebben een
fantastisch optreden verzorgd, “diep in de zee”, bijgewoond door meer
dan 1000 enthousiaste ouders, grootouders, meters, peters en anderen.
Ze hadden de hele site prachtig gedecoreerd, helemaal in het thema! Na
het optreden konden alle kinderen genieten van een leuk en gevarieerd
aanbod op de spelenmarkt, georganiseerd door de leerkrachten van de
lagere school. Onze ouderraad stond dan weer paraat voor de organisatie
van de “horeca”; vanaf ’s middags kon de eerste shift aanschuiven aan het
groetenbuffet en de heerlijke BBQ. In de namiddag konden nog eens 2
shiften aan de BBQ passeren, in totaal maar liefst 800 eters, een record!
Onze ouderraad is er in geslaagd om iedereen lekker eten en goed
gekoelde drank aan te bieden, zonder lange wachtrijen, een huzarenstuk!
Iedereen heeft er van genoten, niets dan lachende en blije gezichten. Heel
deugddoend! Bedankt om er bij te zijn, volgend schooljaar staat de
Wavodag op 13 mei genoteerd! Meer info volgt in de loop van volgend
schooljaar.

Infrastructuur Vinkenhof
“We zijn er bijna”! Na de daken, de refter, de keuken, het technologielokaal, het sanitair en de
speelplaats, volgt de afwerking van het voormalig “kapoenenlokaal” (scouts). Onze ouderraad neemt
deze taak ter harte, de afwerking wordt voorzien tijdens het eerste trimester van volgend schooljaar.
De speelplaatsomgeving wordt door onze leerkrachten “gepimpt” in de loop van volgend schooljaar.
Volgend jaar worden de gangen en de klaslokalen geschilderd…en dan zijn we er “helemaal”!

Zeeklassen, talentklassen, boerderijklassen
Ja, het lukt dit jaar! De zeeklassen zijn schitterend verlopen en momenteel zijn onze 5des op
talentklassen in Malle. Ook daar verloopt alles naar wens! (te volgen via onze website). Onze 2des
sluiten de rij, zij vertrekken op 16 juni voor 2 dagen naar Pulle, op boerderijklassen. We hebben het
de voorbije twee jaren moeten missen, eindelijk kunnen we er opnieuw van genieten!

Interdiocesane toetsen in het 4de en 6de lj.
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 toets 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 worden deze en volgende week afgenomen.
De toetsen in het 4de werden half mei digitaal afgenomen. We kozen voor
Nederlands, wiskunde en wero.

Aanpassing schoolreglement
De bedragen voor de maximumfactuur en voor de meerdaagse uitstappen worden geïndexeerd. Voor
de maximumfactuur wordt het 50 euro in de kleuterschool en 95 euro in de lagere school. De
meerdaagse uitstappen (boerderijklassen, talentklassen en zeeklassen) mogen samengeteld max. 480
euro kosten.

Vooruitblik
- maandag 6 juni: Pinkstermaandag (verlofdag)
- donderdag 16 juni: start boerderijklassen 2de lj (tot 17 juni)
- woensdag 22 juni: sportdag voor de kleuters van de 1ste kleuterklas
- maandag 27 juni: sportdag in Vinkenhof
- dinsdag 28 juni:
- sportdag in de Leemstraat
- uitstap 5de lj. naar Weyneshof
- afscheid 3de kleuterklas (uitnodiging volgt nog)
- afscheid 6de leerjaar (uitnodiging volgt nog)
- donderdag 30 juni: laatste schooldag tot 12 u.

