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Mozaïek, 5 juni 2018,
Straks zetten we onze laatste stapjes in het schooljaar 2017-2018. We willen zeker niet
nalaten iedereen te danken voor de inzet en/of aanwezigheid op de vele activiteiten die
onze school organiseerde !
Vooraleer de vakantie in te zetten, geven we je nog graag de maandklapper van juni mee.
In de periode van 11 tot en met 22 juni worden er voor de lagere afdeling schooleigen
proefwerken gepland.
De titularissen lichten u echter in hoe de concrete planning voor je kind eruit ziet.

Alle proeven samen worden verrekend tot een score die je terugvindt op het rapport. Dat
rapport krijgen de leerlingen op maandag 25 juni mee naar huis.
Op vrijdag 8 juni trekken de leerlingen van onze lagere afdeling er op uit, voor een
boeiende schoolreis.
Zondagavond 24 juni start de circusweek en bouwen we om 19 uur met enkele sterke
mama’s, papa’s, oma’s en opa’s een heuse circustent op op de terreinen van de Gulden
Kamer. Wens je een handje mee te helpen met de opbouw van de tent geef dan gerust je
naam door aan het schoolsecretariaat. Alle helpende handen zijn welkom !
Dinsdag 26 juni staan na schooltijd de klastitularissen, het zorgteam en de gymleerkracht
klaar om tijdens de rapportenavond wat toelichting te geven bij het rapport.
Woensdagavond 28 juni sluiten de leerlingen van de zesde klas hun Mozaïekloopbaan
feestvol af. Om 19.00 uur tonen ze hun verborgen talenten tijdens hun afscheidsshow !
Vrijdag 29 juni eindigt de school om 11.45 uur.
De leerlingen van groep A die om 14 uur meespelen in de eerste circusvoorstelling blijven
op school en brengen hun boterhammetjes mee. Let wel het schoolrestaurant is gesloten
dus leerlingen brengen hun eigen drankje mee.
De leerlingen van groep B die om 18 uur hun eerste circusvoorstelling spelen, worden
door hun ouders opgepikt of gaan naar de naschoolse opvang.

En als laatste nog enkele héél praktische berichten.
●

De leerlingen die het Heilig Vormsel wensen te ontvangen, nemen contact op met
de priester van de parochie waar ze wonen.
De Eerste Communieviering zal plaatsvinden op zaterdag 25 mei 2019 en dit om
10.30 uur in de kerk van H.Kruisverheffing.

●

De klaslijsten zullen op donderdag 30 augustus aan de ramen van de
hoofdingang uithangen. Op die dag kunnen kinderen samen met hun ouders
tussen 17 uur en 19 uur in hun nieuwe klas, eventjes goeiedag aan hun nieuwe juf
of meester komen zeggen en dit tijdens “het goeiedagmoment”.
Tussen 17 uur en 19 uur zetten wij de deuren hiervoor open.
Tijdens het goeiedagmoment, kan er in de voorhal van de school, van
17 uur tot 19 uur, tweedehands uniformkledij aangeschaft worden. Ouders die
een nieuw gympak wensen,kunnen die dag hiervoor ook terecht op de
verkoopstand van de school. De prijs van het shirt bedraagt € 8,50, € 17 voor het
donkerblauw rennersbroekje en € 7 voor de donkerblauwe short.

●

De jaarplanning voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 staat vanaf maandag 11
juni 2018 online en is te raadplegen op ons Gimme-platform of op onze website
onder de rubriek “kalender” .

●

Op donderdag 30 augustus worden de klassamenstellingen bekend gemaakt. Op
dat moment kunnen Gimme-gebruikers hun kanalen aanpassen aan de nieuwe
klas van hun kind.

●

Tijdens de vakantie is het schoolsecretariaat open voor info en inschrijvingen
o 2, 3 en 4 juli van 09.00 uur tot 12.00 uur
o vanaf woensdag 22 augustus, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
o extra inschrijvingsdagen op locatie in de wijkafdeling in de Karel van
Manderstraat zijn voorzien op 2 juli en op 27 augustus,
telkens van 09.00 uur tot 12.00 uur

We hopen dat alle kinderen nog een prettig einde mogen breien aan een gevarieerd,
leerrijk en boeiend jaar.
Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam en de directeur

