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Vrijdag, 25 mei 2018  

 

Nieuwsbrief – mei-juni 2018 
 

Schoolfeest 

 

Op zondag 3 juni 2018 vindt ons jaarlijks schoolfeest plaats. De kinderen hebben samen met de 

leerkrachten en de opvoeders een leuke show voor jullie in elkaar gestoken met als thema: “Kubik 

Airlines”. Laat u verrassen door dit spektakel, samen met familie en vrienden.  

De brief met meer info kan u in bijlage terugvinden.  

 

Bobbejaanland  

 

Op woensdag 30 mei hebben we onze internaatsuitstap voor het lager en het secundair onderwijs. 

We hebben ervoor gekozen om de kinderen van de 3e kleuterklas ook mee te laten gaan, omdat ze al 

met één been in het eerste leerjaar staan. 

Enkele praktische afspraken omtrent Bobbejaanland: 

• De andere kleuters krijgen als tegenprestatie een sportdag, die dit schooljaar nog ingelast 

zal worden.  

• De bus vertrekt om 9u00 op onze Campus. In Bobbejaanland zullen we terug vertrekken om 

17u00. Terugkomst is voorzien rond 18u15.  

• De kostprijs voor de uitstap bedraagt 25 euro voor de niet-volle internen. In deze prijs zit 

de inkom en het vervoer. Gelieve uw kind een lunchpakket mee te geven. Het avondeten is 

betalend. De dagopvang van deze dag is gratis, de overnachting uiteraard niet.  

• De volle internen betalen hier slechts 15 euro voor. De volle internen krijgen het 

lunchpakket van ons. 

• Kinderen die niet meegaan komen gewoon naar school.  

• De winnende groep van de ondernemersbattle betaalt € 11.50 voor de bus.  

 

Maaltijden laatste week van juni 

 

De laatste week van juni zullen er geen warme maaltijden meer worden gegeven tijdens de 

middagen. Er is wel nog de mogelijkheid om boterhammen te eten.  

 

Informatieveiligheid 

 

Jullie hebben het vast en zeker al wel gemerkt.. De privacywetgeving is gewijzigd. De volledige 

procedure zal later nog wel toegelicht worden. Ouders die wensen dat er geen beeldmateriaal 

gemaakt worden van hun kinderen, dienen dit door te geven.  
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Planning juni 2018 

 

13 juni Laatste sessie van Instapje + 

13 juni Sportdag kleuters 

20 juni BBQ voor alle kinderen  

26 juni Rapporten en oudercontact 

27 juni Sportdag lager onderwijs 

28 juni Proclamatie 3e kleuterklas en 6e leerjaar 

29 juni De school is uit om 12u25 
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