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1. Meester Gino
Met veel plezier kunnen we melden dat meester
weer terug op post is! Een

Gino na een intensieve revalidatie

dikke dankjewel aan juf An en juf Lief voor

hun niet aflatende inzet tijdens zijn afwezigheid! Dankzij hun
goede zorgen verliep alles meer dan prima!

2. Pinksterweekend + Vormsel

Het laatste verlengde weekend van dit schooljaar komt eraan, een
extra vrije dag dus! Geniet ervan!
Op Pinksterzondag 4 juni worden Xia en Louise gevormd in de parochiekerk van
Heide! Een dikke proficiat aan allebei en hun ouders!

3. Individuele ouderavond KS
Over een aantal weken zit het schooljaar er alweer op en we kunnen stilaan al een beetje van
vakantie dromen ☺ Zit je toch nog met vragen over uw kleuter naar volgend jaar toe? Hebt
je nog twijfels of wil je gewoon met de juf het voorbije schooljaar evalueren? Dat kan
allemaal tijdens het oudercontact op donderdag 8 juni! Voor K0, K1 en K2 wordt er nog
een extra avond ingericht op dinsdag 6 juni wegens groot aantal kleuters. Uitnodiging
volgt nog via mail/kinderen.
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4. Hoevefeesten KS + L1 en L2
Het is alweer de 21ste keer dat de

Hoevefeesten in Kalmthout worden

georganiseerd. Dit jaar gaan ze door op donderdag 15 juni
in ’t Cruysackershof (Kruisbos 17) waar een echte hoevesfeer wordt
gecreëerd en de kinderen tussen alle boerderijdieren een onvergetelijke
dag zullen beleven. Meer praktische info volgt nog via de kinderen.

5. Schoolreis KS
Ja hoor… onze kleutertjes gaan ook dit jaar weer ‘op reis’ en dat doen ze op dinsdag 20 juni!
Ze gaan lekker spelen en genieten op speelboerderij Den

Scherpenberg in

Rucphen (nabij Schijf) in Nederland! Er is een binnen- en
buitenspeeltuin, er zijn koeien, pony’s, geiten, schapen, konijnen, … heel
veel om naar uit te kijken dus! Praktische info volgt nog via mail en de
kinderen. Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op de website
www.denscherpenberg.nl

6. Uitwisselingsdagen K3/L1

Voor onze kleutertjes van K3 zit hun kleutertijd er bijna op … om de spannende
overstap naar L1 een beetje te vergemakkelijken vindt er een uitwisseling plaats van
woensdag 21 juni t/m vrijdag 23 juni! K3 gaat ‘OP

ONTDEKKING’ samen met de kinderen van L1! Zo kunnen ze
spelenderwijs kennismaken met hun nieuwe juf en klas! Meer
info volgt nog via de juffen.
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7. Schoolreis L1 t/m L5
Maar ook de kinderen van de lagere school hebben nog een leuke schoolreis in ’t
vooruitzicht! Zij gaan op maandag 26 juni naar …

de Efteling!!

Wie Efteling zegt, denkt aan het sprookjesbos, Holle Bolle Gijs, duizelingwekkende dromen,
avonturen op hoge snelheid, waterpret, talloze
attracties in een feeërieke omgeving en dat alles in
een schitterend natuurpark! Benieuwd naar de laatste
nieuwe attracties? Kijk snel op www.efteling.com
Alle info volgt nog via mail.

8. Logeren L4
De leerlingen van

L4 zijn al volop aan het aftellen naar een supergezellige, megabangelijke

en super coole logeerpartij op school! Op dinsdag 27 juni worden matjes en
slaapzakken uitgerold voor een onvergetelijk slaapfestijn! Leuke
activiteiten, heerlijke frietjes en ander lekkers maken het feest compleet!
Woensdagmiddag keren ze, heerlijk uitgerust ;-), naar huis terug! Praktische
info volgt nog.

9. Sportklassen L6
Voor de leerlingen van L6 breken er spannende tijden aan! Over 5 weken verlaten ze
Zonnekind voorgoed  om een nieuw en boeiend hoofdstuk te beginnen ☺! Maar voor het
zover is, sluiten ze hun lagere schooltijd af met fantastische

sportdagen in het NETEPARK te Herentals! De pret begint al
bij de voorbereiding en de fietstocht ernaar toe! Jawel, qua opwarming
voor de sportdagen kan dat tellen ;-) 45 km fietsen met meester
Kim en juf Wenda langs rustige en kronkelende wegen met een picknick
onderweg! Ook dit ‘wielerpeloton’ wordt begeleid door een
bezemwagen (met bagagevervoer). Praktische info volgt via de
kinderen! Ze vertrekken op maandag 26 juni en zijn weer terug op
Donderdag 29 juni!
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10. Kidsfestival L1 t/m L5

Géén boekentassen nodig op donderdag 29juni, maar wel een zonnig humeur en
sportieve benen ☺. Het KIDSFESTIVAL is een jaarlijkse traditie voor de kinderen
van alle lagere scholen van Kalmthout! Dit fantastische
kinderfestival gaat door op domein DIESTERWEG.
Springkastelen, free podium, zingen, dansen, springen… het kan
er allemaal! Een dag om echt naar uit te kijken en lekker uit de
bol te gaan!!
Alle leerlingen komen die dag met de FIETS, HELM en HESJE!!!

lunchpakket mee, voldoende
drank en tussendoortjes! Alles in een handige een stevige rugzak!
Iedereen brengt een

Denk bij warm weer ook aan zonnecrème en muggenmelk!
11. Receptie L6 + uitreiking getuigschriften

Donderdag 29 juni nemen we dan officieel afscheid van onze zesdeklassers
tijdens een

receptie (20.00) samen met hun ouders en het schoolteam! We drinken een

glaasje, blikken terug op hun schooltijd hier op Zonnekind en reiken de getuigschriften uit!
Niet te missen!! Uitnodiging volgt via de kinderen.

12. Laatste schooldag + Rapport
En dan… dan is het zover… het schooljaar zit erop en de vakantie begint!!! Vrijdag 30 juni is
de laatste schooldag! Vanaf 10.30 kunnen de kinderen opgehaald worden. Het
rapport en de laatste schoolrekening (ook tijdens de vakantie niet vergeten om tijdig te betalen!!)
worden gewoon met de kinderen meegegeven. Uiteraard is er gelegenheid om persoonlijk
afscheid te nemen van de juf of meester! En daarna, daarna is het

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

VAKANTIE
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13. Agenda juni 2017
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PINKSTERMAANDAG ( VRIJAF !!)
indiv. ouderavond K0/K1/K2 (deel 1)
zwemmen K2
indiv. ouderavond K0/K1/K2 (deel 2)
Muzarto L2 (Piccolo en Saxo, zie krantje feb.17)
sportkompas L3 (sportpark Heikant)
zwemmen K2
Hoevefeesten KS + L1/L2
zwemmen

schoolreis KS
zwemmen K2

sportklassen L6 t/m do 29/6
Schoolreis LS
logeren L4
kidsfestival L1 t/m L5
rapport 11.30
Laatste schooldag tot 12.30

