1. OUDERCONTACTEN EN TOETSENPERIODE lagere school
- Op vrijdag 14 juni start de toetsenperiode voor de klassen van 3 de -4 de -5 de -6de leerjaar.
- In het 1 ste en 2 de leerjaar zijn er wel toetsen maar er is nog geen totaalrapport voorzien.
Het is belangrijk dat de leerlingen in die periode zich in alle rust kunnen voorbereiden en
op tijd kunnen gaan slapen.
- Op donderdag 20 juni is er vanaf 15u oudercontact voor alle ouders van kleuterschool De
Wimpel. Info volgt.
- Op dinsdag 25 juni is er oudercontact voor de lagere school. Info volgt.

2. INSCHRIJVINGSFORMULIER EIND JUNI
Voor de laatste 2 weken van juni vragen we om vooraf te bestellen via het
inschrijvingsformulier.
Dit wordt binnenkort meegegeven.
Er worden geen warme maaltijden meer aangeboden op 28 en 29 juni.
Dan brengen alle kinderen die op school eten lunchpakket + bij voorkeur ook een
hervulbare drinkfles meebrengen!

3. BELANGRIJKE DATA JUNI
Hierbij sommen we nog eens de belangrijkste data op.
Alle data, activiteiten,... vindt u ook steeds op de website bij ‘schoolkalender’
http://www.basisschoolchristuskoning.be/site/index.php/kalender.html

Datum
WOE 29/05/2019
DO 30 tem ZO 02/06/2019
ZO 09/06/2019
MA 10/06/2019
DO 20/06/2019
DI 25/06/2019
WOE 26/06/2019
VR 28/06/2019

Voor wie
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
Ouders KL
Ouders L
6de leerjaar
Iedereen

Wat
Geen school: pedagogische studiedag
Geen school : Hemelvaart
Vormselviering Kerk Chr. Koning * 10u30
Geen school : Pinkstermaandag
Oudercontact kleuterschool De Wimpel
Oudercontact Lagere school
Afscheidsreceptie voor ouders en lln. L6
Laatste HALVE schooldag tot 11u45
(geen maaltijd * opvang tot 12u30)
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4. VRIJDAG 28 JUNI : LAATSTE HALVE SCHOOLDAG
Vrijdag 28 juni is de laatste HALVE schooldag.
School tot 11.45u (opvang tot 12.30u * geen maaltijden).
Er is dus enkel 's morgens school en in de namiddag is er geen opvang!

5. OPENINGSUREN SECRETARIAAT IN DE VAKANTIE
Het secretariaat in G. Davidstraat 6 is open tot en met dinsdag 2 juli.
Administratieve sluiting: woensdag 3 juli tot en met zondag 18 augustus.
We zijn terug open vanaf maandag 19 augustus.
Openingsuren: Elke werkdag van 9u tot 12u & van 13u tot 17u (niet op woensdagnamiddag)

6. VAKANTIEOPVANG PETTEFLET en TAALKAMP AMUSE

Zomeropvang Petteflet
In de zomervakantie biedt onze school met ‘Petteflet’ bijna 6 weken lang opvang aan.
Een ploeg enthousiaste begeleidsters zorgt voor tal van leuke activiteiten.
- Petteflet is open van 7u tot 19u van maandag 1 juli tot en met vrijdag 19 juli & van
maandag 19 augustus t.e.m. dinsdag 27 augustus. (niet meer vanaf woe 28 augustus !)
- Er is geen opvang tijdens de jaarlijkse vakantieperiode van Kakelbont van maandag 22
juli tot en met zondag 18 augustus.
- Link om in te schrijven: via de website: vakantieinschrijvingen.ibokakelbont.net
https://kakelbont.mijn-deona.be
- Deze vakantie-opvang staat onder toezicht van Kind en Gezin.
Indien je kind de eerste keer deelneemt aan de vakantiewerking van Petteflet of IBO Kakelbont is het
noodzakelijk om vooraf een dossier te openen op het secretariaat van Kakelbont ! 050/38.88.84 *
Koude Keukenstraat 8b * 8200 St.- Andries
- Voor algemene informatie kan u terecht op de website www.ibokakelbont.net

Taalkamp Amuse (lagere school)
.
- Ook nog even herinneren dat in de week van 1-5 juli opnieuw TAALKAMP AMUSE doorgaat.
Alle info via meester Ruben taalkamp.amuse@gmail.com of www.taalkampamuse.be
.
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7. KLASVERDELING VOLGEND SCHOOLJAAR
Als school hebben we een duidelijk beleid op vlak van de klasverdeling.
Via teamgerichte bijscholingen hebben wij hierover een visie ontwikkeld en zijn een aantal
afspraken gemaakt.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat kinderen best regelmatig in nieuwe klasgroepen
terecht komen. Daarom maken wij jaarlijks werk van een zo goed mogelijke klasverdeling.
Kleuter :
In de kleuterschool kiezen we ervoor om jaarlijks te bekijken hoe we de kleutergroep in
werkbare klassen kunnen verdelen. Kleuters zijn nog in volle ontwikkeling en het is
belangrijk dat zij leren omgaan met vele kinderen.
- De kleuters worden herverdeeld in nieuwe klasgroepen. Klasgroepen samenstellen is geen
eenvoudige opdracht. De leerkrachten houden rekening met verschillende criteria:
observaties van de klasjuf, leeftijd, jongen-meisje, vriendschappen,… U zult begrijpen dat
wij geen rekening kunnen houden met voorkeuren of wensen van ouders.
- De kinderen van het 3de kleuter worden herverdeeld in 3 nieuwe klasgroepen van het
eerste leerjaar.
Voor volgend schooljaar worden er 8 klassen voorzien in De Wimpel :
- een peuterklas
- 3 klassen eerste kleuter
- 1 klas eerste/tweede kleuter
- 2 klassen tweede kleuter
- 2 klassen derde kleuter
Lager :
- Herschikking klassen: het is de bedoeling om minstens na 2 jaar telkens de groepen te
herverdelen. Concreet: na het 2de lj en na het 4de lj.
- Voor volgend schooljaar wordt echter ook het 3de lj. herverdeeld.
- Bij een herschikking van klassen kunnen wij geen rekening houden met de individuele
wensen van de ouders.
Uiteraard houden we rekening met de sociale verhoudingen die opgemerkt worden
gedurende het schooljaar, vriendschappen, specifieke zorgnoden,…
- In G.Davidstraat 6 zijn er 6 klassen: 3 klassen van het 1ste en 3 klassen van het 2de leerjaar.
- In G.Davidstraat 57 zijn er 10 klassen: 2 klassen van het 3de leerjaar,
3 klassen van het 4de leerjaar,
2 klassen van het 5de leerjaar en
3 klassen van het 6de leerjaar.
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8. KENNISMAKINGSMOMENT MET DE NIEUWE KLAS
U bent welkom op DONDERDAG 29 augustus tussen 17u en 19u in de nieuwe klas.
U kunt er:
- kennismaken met de nieuwe klas
- de leerkracht leren kennen
- heel wat info krijgen
- vooral terug zin krijgen om weer aan het nieuwe schooljaar
te beginnen...
Wil deze datum nu alvast noteren !
Er volgt nog een herinneringsmail in augustus.

9. BELANGRIJKE DATA VOLGEND SCHOOLJAAR 2019-2020
Alle data vindt u ook steeds op de website bij ‘schoolkalender’
http://www.basisschoolchristuskoning.be/site/index.php/kalender.html

Datum
DO 29/08/2019 tussen 17u en 19u00
MA 02/09/2019
VR 27/09/2019
MA 30/09/2019
ZA 26/10 t.e.m. ZO 03/11/2019
MA 11/11/2019
ZA 21/12/’19 t.e.m. ZO 05/01/2020
VR 31/01/2020
ZA 22/02 t.e.m. ZO 01/03/2020
ZA 04/04 t.e.m. ZO 19/04/2020
ZA 25/04/2020
VR 01/05/2020
WOE 20/05/2020
DO 21/05 t.e.m. ZO 24/05/2020
ZO 31/05/2020 *10u30
MA 01/06/2020
ZA 06/06/2020 *10u30
DI 30/06/2020

Voor wie
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Nieuwe kls / lln
Iedereen
Iedereen
Iedereen
6de lj/ Iedereen
Iedereen
1ste leerjaar
Iedereen

Wat
Kennismaking met de nieuwe klas
Eerste schooldag
Vrije dag – pedagog. studiedag
Facultatieve vrije dag
Herfstvakantie
Vrije dag - wapenstilstand
Kerstvakantie
Facultatieve vrije dag
Krokusvakantie
Paasvakantie
INFODAG
Vrije dag – Dag van de arbeid
Vrije dag – pedagog. studiedag
Hemelvaartvakantie
Vormsel kerk Christus-Koning
Vrije dag – Pinkstermaandag
Eerste communie
Laatste schooldag tot 11u45
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10. 7 JUNI ’19 : SCHOOLFEEST IN PIM PAM POEN… WELKOM !
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