
  

 

 

Individueel oudercontact: kleuterschool:  

De ouders van onze jongste kleuters hebben zich voor deelname aan het oudercontact 

op woensdag 1 juni kunnen inschrijven.   

 

Zwemmen - watergewenning 

Ook in juni is de activiteit watergewenning voor onze oudste kleuters nog ingepland. 

Zo worden zij stilaan op de zwemlessen in het eerste leerjaar voorbereid. Ze deden 

het de vorige beurten al fantastisch in het zwembad      ! 

Ook het zwemmen voor onze leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar (zie maandkalender) loopt 

nog tot in juni door. (De wijzigingen van enkele zwemlessen hebt u via mail doorgekregen.) 

 

Verkeerspark 

Op 28 en 29 juni nemen de leerlingen van het eerste, derde en tweede leerjaar B nog 

aan een praktische verkeersactiviteit in het Verkeers-Educatief-Centrum (VEC) in 

Herentals deel. 

 

De laatste schoolmaanden: schoolreizen  

Tijdens de laatste maand voor de start van de zomervakantie staan er nog tal van activiteiten gepland die 

aansluiten bij de afronding van het schooljaar 2021-2022: schooluitstappen, evaluaties, eindrapporten, 

proclamatie, diploma-uitreiking kleuters, enzovoort (zie maandkalender).  

 

De schoolreizen voor de leerlingen van de lagere school zijn dit jaar over 

verschillende datums verspreid. 

De eerste graad is in mei op schoolreis geweest. De tweede graad trekt in juni naar 

het Openluchtmuseum Bokrijk en de klassen van de derde graad bezoeken be-

MINE in Beringen. Naast de leerkansen die onze leerlingen dan krijgen, zijn zeker en vast ontspanning en 

groepsplezier belangrijke doelen van deze daguitstappen. 

 

 

Andere activiteiten/leeruitstappen  

Voor de meeste klassen staan er nog andere (sport-/)activiteiten of leeruitstappen 

gepland.  

- De schildpadjes en biggetjes brengen op 1 juni een bezoek aan kinderboerderij ‘het 

Olens Koetje’. 

- Alle kleuters genieten op donderdag 2 juni van de toneel- en dansvoorstelling ‘Ikke’ 

door Theater Propop gebracht. 

- Het 3e en 4e leerjaar gaan naar De Mixx in Herselt voor ‘Alles met de bal’: een 

sportief bewegingslandschap. 

- De leerlingen van het 3e leerjaar bezoeken een dubbele tentoonstelling in Geel: Zot van Dimpna en Dimpna 

Verbeeldt! 

- De leerlingen van het 4e leerjaar bezoeken het interactief doe-centrum over water, ‘Hidrodoe’ in Herentals 

en gaan voor het natuurproject ‘Plantartica’ van het gezelschap Kunst in Zicht naar Geel (dit laatste is o.v.). 

- De 5e- en 6e-klassers gaan naar Pennenzakkenrock in het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol. 

- De leerlingen van het 5e leerjaar A + B trekken ook nog met de fiets op tweedaagse. 



- De 3e-jaars ontdekken de gemeente Olen nog beter aan de hand van een fietstocht. 

- Onze leerlingen van het 2e leerjaar A + B brengen een bezoek aan de Toeristentoren 

en omgeving in Herentals. 

- Op vrijdagvoormiddag 24 juni houden onze kleuters een sportdag op school. Zij zullen 

via een doorschuifsysteem aan talrijke bewegingsspelletjes deelnemen.  

 

→ De planning van al deze activiteiten/uitstappen vindt u op de maandkalender terug. 

→ Voor de uitstappen in ‘openlucht’ vragen we graag extra aandacht aan de ouders om 

bescherming tegen de zon (petje, zonnecrème) en aangepaste kledij, indien nodig, te voorzien en op 

tekenbeten te controleren. ‘Beter voorkomen dan genezen!’  
 
Pinkstermaandag 
Maandag 6 juni is een wettelijke feestdag, dan is onze school gesloten. 

 

Bibboeken 

Tijdens de periode van 13 t.e.m. 21 juni dienen onze leerlingen van de lagere school hun boeken van de bib in 

te leveren. De concrete datum voor elke klas vindt u op de maandkalender. 

 

Wereldvluchtelingendag 

De Verenigde Naties hebben maandag 20 juni uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Vluchteling'. 

Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van alle vluchtelingen. 

 

Afsluiting kleuter- en schoolperiode - rapport 

Voor een grote groep van onze kleuters nadert het einde van hun kleutertijd. Om de 

overstap naar de lagere school zoveel mogelijk drempelloos te laten verlopen, staan er 

diverse activiteiten gepland: een spelnamiddag met de leerlingen van het vijfde leerjaar, 

het toewijzen van een meter of peter vanuit het vijfde 

leerjaar, hoekenwerk en –spel in het eerste leerjaar en één of 

enkele malen op de ‘grote’ speelplaats meespelen. 

De afsluiting van hun kleutertijd wordt, samen met de ouders, in openlucht op 

woensdag 22 juni tussen 10.45 uur en 12.00 uur gevierd. Daarna kan er samen 

thuis nog naar het voorbije schooljaar worden teruggeblikt. 

 

De meeste leerlingen van het zesde leerjaar maakten reeds een studie- en schoolkeuze voor hun verdere 

onderwijsloopbaan. Rekening houdend met hun eigen talenten, interesses en mogelijkheden zullen ze op 

donderdag 1 september buiten onze gemeentegrens naar school gaan. Hun ‘einde schoolcarrière’ in onze 

Knipoogschool wordt op woensdagavond 29 juni samen met hun ouders gevierd in de refter en op onze 

speelplaats.  We maken er een feestelijk ‘afscheid’ van! 

De laatste schooldag is er ook een afscheidsviering voor onze zesdejaars met alle leerlingen op de speelplaats. 

Voor het zover is, nemen alle leerlingen nog deel aan verschillende toetsen en 

worden ook bepaalde vaardigheden geëvalueerd. De resultaten hiervan komen 

op het eindrapport. Tijdens de laatste schooldag, donderdag 30 juni, krijgen de 

leerlingen dit rapport mee naar huis. 

 

 

 

  



Schoolrekening 

Voor de extra kosten van schoolperiode mei - juni wordt op donderdag 30 juni de 

schoolrekening bezorgd. Graag vragen we om de betaling ervan niet te vergeten en 

tijdig uit te voeren. 

 

De laatste schooldag = halve dag 

Donderdag 30 juni is het de laatste schooldag. Het einde van het 

schooljaar voor de kinderen is om 11.55 uur voorzien.  

 

 

Vriendelijke groetjes 

Mevrouw Marlies en het leerkrachtenteam van De Knipoog 
 

Activiteitenkalender JUNI 2021-2022 

 

woensdag 1 juni fruitdag 

   nm: mini-tennis: 2e en 3e graad (Westerlo) 

   schildpadjes en biggetjes: bezoek ‘Olens Koetje’ 

   schildpadjes en biggetjes: oudercontact 

donderdag 2 juni vrij zwemmen voor 2e leerjaar A + B en 3e leerjaar  

   schoolreis 5e leerjaar A + B en 6e leerjaar: be-MINE 

   vm: toneelvoorstelling kleuterschool (Theater Propop) 

   20.00 uur: schoolraad 

vrijdag 3 juni GladiOlen muziekfestival (met hulp van vrijwilligers De Knipoog) 

zaterdag 4 juni GladiOlen muziekfestival (met hulp van vrijwilligers De Knipoog) 

zondag 5 juni   

maandag 6 juni pinkstermaandag 

dinsdag 7 juni vm: CLB - selectief onderzoek school 

   3e leerjaar: Alles met de bal - Herselt 

woensdag 8 juni fruitdag 

donderdag 9 juni geen zwemmen en watergewenning 

   schoolreis 3e en 4e leerjaar: Bokrijk 

vrijdag 10 juni 4e leerjaar: Alles met de bal - Herselt 

zaterdag 11 juni   

zondag 12 juni Vaderdag 

maandag 13 juni vm: 3e leerjaar: leeruitstap naar Geel: Zot van Dimpna en Dimpna Verbeeldt! 

dinsdag 14 juni  
woensdag 15 juni fruitdag 

donderdag 16 juni 
zwemmen voor 1e, 2e leerjaar A + B en 3e leerjaar  
+ watergewenning oudste kleuters (papegaaitjes) 

   nm: bibbezoek: 1e leerjaar + INLEVEREN BOEKEN! 

vrijdag 17 juni  
zaterdag 18 juni   

zondag 19 juni   

maandag 20 juni  
dinsdag 21 juni INLEVEREN BOEKEN! 

   nm: 4e leerjaar: leeruitstap Hidrodoe Herentals 

woensdag 22 juni 10.45 uur: uitreiking kleuterdiploma met receptie 

   fruitdag 

donderdag 23 juni Pennenzakkenrock – 3e graad 



   

vrij spelen in het zwembad voor 1e, 2e leerjaar A + B en 3e leerjaar  
+ watergewenning oudste kleuters (visjes + papegaaitjes samen, onder 
voorbehoud) 

   vm: 4e leerjaar: Plantartica - Geel (onder voorbehoud) 

vrijdag 24 juni kleutersportdag 

zaterdag 25 juni   

 zondag 26 juni   

maandag 27 juni tweedaagse 5e leerjaar A + B 

   3e leerjaar: fietstocht door Olen 

dinsdag 28 juni vm: 2e leerjaar B: verkeerspark 

woensdag 29 juni vm: 1e leerjaar A: verkeerspark 

   19.00 uur: proclamatie 6e leerjaar 

   vm: 3e leerjaar A: verkeerspark 

   2e leerjaar A + B: Toeristentoren 

donderdag 30 juni 11.00 uur: afscheidsviering 6e leerjaar voor LS op de speelplaats 

   RAPPORT 

   SCHOOLREKENING mei - juni 

   geen zwemmen en watergewenning 

   laatste schooldag (einde om 11.55 uur)! 
 

 


