Einde schooljaar
Donderdag 30 juni sluiten we het schooljaar ’s middags af. In deze laatste
nieuwsbrief van dit academiejaar blikken we nog even terug
en lichten we al een tipje van de sluier over het volgende
schooljaar.

Het programma op de laatste schooldag
’s Morgens nemen de kleuters met de juf al eens een kijkje
op de klaslijst van de groep waar ze volgend schooljaar
naartoe zullen gaan. In hun eigen klasje nemen ze afscheid
van mekaar. Als beloning krijgt iedere oudste kleuter en
zesdeklasser nog een prijs waarmee ze de vakantie
deugddoend kunnen inzetten. De ouderraad trakteert alle kinderen op een ijsje.
Na een afscheidsmoment in de eigen klas en het krijgen van het rapport nemen de leerlingen van de lagere
school deel aan de afscheidsviering van onze zesdejaars op de speelplaats.

Afscheid van enkele ouders
Voor vele ouders van onze oudste leerlingen is 30 juni 2022 ook een
mijlpaal in hún leven … en wanneer hun jongste kind onze
Knipoogschool verlaat, is dit helemaal zo. Ze hebben zich jaren
ingezet om hun kind(eren) bij hun groei- en leerproces mee te
begeleiden. Velen van hen hebben zich meer dan eens ook vrijwillig
ingezet om de school te steunen: als leesmoeder, friemelouder, lid
van de ouderraad, verkeersouder, sportbegeleider, enz. Een warme
en hartelijke dank aan allen!! We wensen ieder van hen met hun
‘student(en)’ en gezin een verdere fijne tijd toe!!

Schoolmateriaal
Vanaf begin juli vallen meestal al de eerste reclamefolders over
schoolmaterialen in de bus; die vaak ‘met de mode meegaan’.
Wat dient u nu eigenlijk te kopen om met uw kind(eren) mee
te geven? In het antwoord hierop maken we onderscheid
tussen kleuters en leerlingen.
❖
voor de kleuters
Kleuters gebruiken tijdens de activiteiten in de klas enkel
materialen die onze school hen aanbiedt. Kleuters die blijven ineten of iets meebrengen als tussendoortje,
kunnen best wel een schooltasje gebruiken. Dit laatste, samen met een koeken- en fruitdoosje en
sportschoenen of gympjes (voor de oudste kleuters), wordt door de ouders zelf voorzien.

❖
voor de leerlingen van de lagere school
Het nodige schoolmateriaal (balpennen, lijm, kleurpotloden, schriften, leerboeken …) wordt door de school
aangekocht en ter beschikking van de leerlingen gesteld. Hiervan krijgt elke leerling 1 exemplaar; het is dus
belangrijk dat onze leerlingen hiervoor zorg leren dragen. Ook mappen (met flappen of met ringen) worden
door de school voorzien. Enkel de ringmap voor losse oefenbladen of lesbladen en de huiswerkmap mogen
de leerlingen zelf van thuis meebrengen. Ook voor een boekentas, een koekendoos, sportschoeisel en een
sportbroekje zorgen de ouders voor hun kind(eren) zelf.

Klasverdeling van 2022-2023
Via deze brief geven we al wel even de namen van de groep en de
kleuterleidsters weer.
➢ Schildpadjes
juf Marte en kinderverzorgster Anja
➢ Biggetjes
juf Femke en kinderverzorgster Anja
➢ Koetjes
juf Sandy
➢ Papegaaitjes
juf Laure en juf Tamara

Voor de lagere school geven we nu ook de groeps- en leerkrachtenverdeling. De verdeling van de kinderen
over de klassen wordt tijdens het onthaaluurtje op dinsdag 30 augustus tussen 18.00 u en 19.00 u meegedeeld.

Klasindeling met leerkrachten (titularissen) 2022-2023
1e leerjaar A
1e leerjaar B
2e leerjaar A
3e leerjaar A
3e leerjaar B
4e leerjaar A
5e leerjaar A
6e leerjaar A
6e leerjaar B
3-sporenzorg en vlinderactiviteiten

juf Evy en juf Mich
juf Greet
juf Frie en juf Joke
juf Anita en juf Leen
Juf Joke en juf Mich
meester Daan, juf Ines en juf Leen
meester Jan, juf Ines en juf Leen
meester Geert
juf Karen
juf Leen

Dankuwel
In deze laatste nieuwsbrief nemen we graag de kans om van harte dankjewel te zeggen:
- aan alle kleuters en leerlingen voor hun leuke glimlach en de fijne inzet die ze toonden;
- aan alle ouders en leerkrachten die hun kinderen op een positieve manier ondersteuning boden/ hielpen
begeleiden en lieten groeien;
-aan de vele vrijwilligers die zich voor alle kleuters en
leerlingen hebben ingezet en hun steentje bijdroegen:
ouderraad, middagmoeders, extra begeleiders, chauffeurs,
enz.
Dankzij ieders engagement en dankzij een goede
samenwerking werd dit een bijzonder en aangenaam
schooljaar!

Alle Knipoogjes, hun familie en vrienden wensen we een heerlijke en een
ontspannende vakantie toe! Laat dat zonnetje maar schijnen
!

We zien elkaar dinsdag 30 augustus terug tijdens het openklasuurtje in onze
school tussen 18.00 en 19.00 uur!
Vriendelijke groetjes
Mevrouw Marlies en alle personeelsleden van De Knipoog

