Iedereen is een ster en
schittert op zijn eigen manier…
Sint-Michiels, juni 2018
Beste ouders,
Uw kind zit in het zesde leerjaar. Binnenkort zal het onze school verlaten en
nieuwe horizonten verkennen. Een belangrijke periode wordt afgesloten.
Dit willen we graag vieren met een gezellige receptie op maandag 25 juni, om
19.15 u. in de eetzaal (of op de speelplaats) van de school. We ontvangen jullie
graag vanaf 19.00 u. zodat we stipt kunnen starten.
Deze avond is niet bedoeld om rapporten te bespreken.
We luisteren dan naar enkele toespraken, genieten van wat muziek en drinken
samen een glaasje.
Om deze avond goed te kunnen organiseren, vragen wij u het
onderstaande strookje in te vullen en tegen maandag 18 juni
mee te geven met uw kind.
Michel Goeman, directeur
juffen Lien, Ilse en Nele, meesters Joost en Henk

__________________________________________________________
Strookje afscheidsavond ten laatste afgeven op maandag 18 juni ‘18:
De vader/moeder/ouders van ________________________________________
a. zal/zullen samen met hun kind aanwezig zijn op de receptie van 25 juni.
Aantal personen _____
b. zal/zullen niet aanwezig zijn op de receptie van 25 juni (Wat heel erg jammer
zou zijn…)

SPORTDAG
Op dinsdag 26 juni gaat de sportdag voor de lagere school door. Er volgt nog
een brief met info hiervoor.

SPORTOASE KNOKKE
Op donderdag 28 juni trekken we er heel de dag op uit. We vertrekken om 08.25
u. te voet naar het station en nemen de trein richting Knokke. Daar amuseren
we ons in het zwembad ‘Sportoase’ en volgt er picknick en hopelijk zon en zee.
We zijn rond 17.00 u. terug.
Wat heb je nodig?
aangepaste kledij, zwemgerief, picknick + drankjes, tussendoortje, zonnecrème,
aangepaste wandelschoenen

OUDERCONTACT
Uiteraard maken de kinderen van het zesde leerjaar ook nog proefwerken. We
vermoeden echter dat de meeste leerlingen al een secundaire school kozen. Het
rapport is dan ook slechts een bevestiging van de gemaakte keuze.
Daarom zullen wij de rapporten met de leerlingen meegeven op vrijdag 22 juni.
Voor de ouders die wel nog vragen hebben, bijkomende informatie wensen,… is
er een oudercontactavond op donderdag 28 juni (vanaf 17.15 u.).
De inschrijfstrook zal je bij het rapport vinden.
Met oprechte hoogachting,
Michel Goeman, directeur
juffen Lien, Ilse en Nele, meesters Joost en Henk

