
 

Grootouders … bedankt! 
Onze kleuters nemen de grootouders mee in het verhaal van “Rupsje 

Nooitgenoeg” en zullen natuurlijk de harten van de grootouders weten te 

veroveren.  Heel erg bedankt aan alle grootouders voor jullie aanwezigheid 

en het meevieren op ons grootoudersfeest!  

 

 

Poorten kleuterschool vast 
Voortaan zullen de poorten van de kleuterschool vast gemaakt worden. Als 

je binnen dient te zijn, kan je langs de voordeur bellen of bellen naar het 

nummer 014/566522 of 014/566524 en dan zal er iemand komen open 

doen. 

 

 

Verhuis 2-3KO met refter/opvang 
Zonder tegenslag, staan er in de zomer/herfst renovatiewerken aan het sani-

tair van de kleuterschool op de planning. De sanitaire blok zal helemaal ver-

nieuwd worden. Alsook krijgen we aan de klascontainer van 2-3KO van juf 

Kirsten een extra luifel en een berging voor de kleuterfietsjes bij.  

Men zal ervoor zorgen dat de hinder zo klein mogelijk blijft en dat de werf-

zone afgescheiden blijft van onze kleuters.  

Aangezien er aan de containerklas van 2-3KO toch wel zal gewerkt worden 

en deze ook dicht bij de sanitaire blok ligt, opteren we ervoor om deze klas 

te verhuizen naar de containerklas achteraan, waar nu de opvang en de ref-

ter is. Rekening houdend met de planning van de technische dienst en de 

school staat deze verhuis  ingepland op donderdag 2/6 en vrijdag 3/6.  

De kinderen van de opvang zullen voornamelijk buiten spelen op die dagen.  

Onze kleuters van 2-3KO van juf Kirsten zullen dus tijdens de maand juni in 

een ‘nieuwe’ klas komen te zitten. De refter en de kinderopvang zullen sa-

mengevoegd worden in de containerklas,  waar nu nog de kinderen van 2-

3KO van juf Kirsten zitten (vooraan aan de Zammelseweg). 
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Nieuwsbrief juni 



Blij nieuws 

Wij wensen George (2KO) en zijn ouders een dikke proficiat bij de geboorte van 

zijn tweede kleine zus, Camilla. 

 

 

 

Droevig nieuws 

Wij wensen Ruby (6LO) en Tess (4LO) en hun familie heel veel sterkte bij het overlijden van 

hun grootmoeder.  

 

Vrijwilligers bedankt! 
Op het einde van het schooljaar danken wij graag onze helpende handen, die ons op verschillende ma-

nieren hebben ondersteund. Bedankt ouderraad, gastgezinnen voor de kippen, zwem(groot)ouders, Sa-

menhof, Zammelse Toneelvrienden, opvangmama’s, knutselpapa’s, … kortom …  

 

 

 

 

Op donderdag 30 juni omstreeks 12.20u nodigen we jullie graag uit in de kleuterschool met een hapje 

en een drankje om jullie te bedanken voor al jullie hulp! Noteer het alvast in jullie agenda! De uitnodi-

ging volgt nog! 

 

GSM-nummer opvang 

Ben je gehinderd in het verkeer of is er iets onverwachts tussen gekomen? Kan je niet tijdig 

in de opvang geraken? Je kan juf Carine, voortaan bereiken op volgende telefoonnummer: 

0498/171426. 

 

 

Zeeklassen geslaagd! 

Onze jongens en meisjes van 3+4LO hebben een zeer leu-

ke tijd gehad aan zee! Ze overnachtten in Bredene, maar 

hebben uitstappen gedaan naar de Panne (Plopsaland) en 

Oostende (Mercator) geweest. Een ritje met de go-cart en 

leuke spelletjes op het strand en wat meer leren over het 

strand, mocht natuurlijk ook niet ontbreken.  
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ZEKER NIET  

VERGETEN! 

t.v.v. ouderraad - 

sponsoring activi-

teiten en leermid-

delen  kinderen! 



maandag 23  6LO: Fietsexamen 

dinsdag 24 3-4LO zwemmen - KS: grootoudersfeest 

woensdag 25 Lokale vrije dag 

donderdag 26 OHH vrijaf 

vrijdag 27 vrijaf 

zaterdag 28   

zondag 29   

maandag 30  Instapdag OKO 

dinsdag 31 3-4LO zwemmen 

Een kijkje naar volgend schooljaar 

Enkele data die reeds gepland staan voor het schooljaar 2022-2023: 

 

30/8/22: 13u: openklasmoment nieuwe kinderen 

7/9/22: Officiële opening schoolbib met kinderen 

8/9/22: Infoavond KS (19u) 

13/9/22: Infoavond LS (19u: 456LO -  

15/9/22: Sportdag 5LO 

20/9/22: Schoolfotograaf 

23/9/22: Pedagogische studiedag—geen school 

3/10/22: Facultatieve verlofdag 

12/10/22: Pedagogische studiedag—geen school 

19/10/22: Grootoudersfeest KS 

31/10/22-4/11/22: Herfstvakantie 

11/11/22: Wapenstilstand: Geen school 

17/11/22: Oudercontact 

7/12/22:  Pedagogische studiedag—geen school 

26/12/22– 6/1/23: Kerstvakantie 

13/2/23-17/2/23: Circus op school 

18/2/23: Schoolfeest met Circus Picolini 

20/2/23-24/2/23: Krokusvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/3/23: Facultatieve verlofdag 

27/3/23-28/3/23: 1+2LO op boerderijklassen 

27/3/23: 3KO op bezoek bij boerderijklassen  

28/3/23: Sportdag 3+4LO 

30/3/23: Oudercontact 

3/4/23-14/4/23: Paasvakantie 

23/4/23: Eerste communie 

1/5/23: dag van de arbeid—geen school 

17/5/23: Facultatieve verlofdag 

18/5/23: OHH– vrijaf 

19/5/23: brugdag—vrijaf 

29/5/23: Pinkstermaandag—vrijaf 

23/6/23: 3KO naar 1LO 

26/6/23: Sportdag 6LO 

Namens schoolteam SBS De Bollenboom 

Els Gilis 

directie 



woensdag 1  Start vrije inschrijvingen 

donderdag 2 5-6LO zwemmen - verhuis 23KO 

vrijdag 3  LS: Onder de boom - verhuis 23KO 

zaterdag 4   

zondag 5   

maandag 6 Pinkstermaandag, vrije dag 

dinsdag 7 3-4LO zwemmen - LS: Wieltjes –en spelletjesdag 

woensdag 8  LS: Haar en snaar - juf Els G: planningsdag 

donderdag 9 5-6LO zwemmen 

vrijdag 10   

zaterdag 11   

zondag 12   

maandag 13  

dinsdag 14 3-4LO zwemmen 

woensdag 15   

donderdag 16 5-6LO zwemmen 

vrijdag 17  LS: Leerlingenraad 

zaterdag 18   

zondag 19   

maandag 20   

dinsdag 21 3-4LO zwemmen 

woensdag 22 Sport Bogaard 1-2LO 

donderdag 23 5-6LO  Pennenzakkenrock - Selectief oudercontact 

vrijdag 24 Sport 5-6LO 

zaterdag 25  SCHOOLFEEST!  14u-18u in LS 

zondag 26   

maandag 27 Woordje uitleg voor 3KO van juf Gladys(1LO): 17.30u  (in 1LO) -  

Uitzwaai 3KO (18u) - Uitzwaai 6LO (19u) 

dinsdag 28 Bengelpop 2-3LO - 5-6LO: Bobbejaanland 

woensdag 29  Sportdag ganse LS in Sportec Zammel 

donderdag 30 Laatste schooldag - halve dag school—GEEN opvang in de nm! 


