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                                                                                                 Westmalle, 20 juni ‘2022 

Beste ouders, 

 

Weeral een schooljaar dat stilaan ten einde loopt…    

Vol goede moed zijn we in september gestart, corona had ons nog flink te pakken maar 

dit trimester leven we weer een beetje normaler. 

 

Uitbundig vierden we schoolfeest – dank voor uw grote steun – en kijken we uit naar de 

kubb-disco van zaterdag (inschrijven kan nog tot morgen!). 

Vorige week beleefden onze kleuters en de leerlingen van de 1ste graad veel plezier op 

hun schoolreis.  Deze week zijn het 3de en 4de lj op sportklas, het 5de en 6de lj op 

watersportklassen. 

 

Volgende week wuiven we iedereen uit :  

Donderdag 30 juni houden de leerlingen van de lagere school voor het eerst weer een 

eucharistieviering in de kerk.  Ook jullie zijn van harte welkom (8.45u).  Nadien, tussen 

10u en 12u mogen jullie het rapport komen afhalen.  De leerlingen zijn op de speelplaats 

of op het grasveld, jullie kunnen ze daar ophalen en naar de juf of meester gaan.  Nadien 

kan je samen in vakantie gaan.  Kinderen van ouders (grootouders…) die niet hier geraken 

krijgen het rapport mee naar huis (om 11.50u). 

In de kleuterschool is er geen opvang meer.  De ouders komen tussen 8.35u en 12u de 

werkjes, samen met hun kleuter, afhalen. 

 

Beste ouders, 

Ik wil jullie van harte danken voor de jarenlange – of korte samenwerking. 

Steeds probeerden we het beste uit uw kind naar boven te halen : uw kind zelf, jullie als 

ouders en wij als schoolteam. 

Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe directeur, Dhr. Werner De Vogelaere, dit ook in 

goede banen gaat leiden. 

 

Op het einde van de vakantie houden we op maandag 29 augustus van 18u – 19u kijkdag 

voor iedereen.  Op dat moment hangen de nieuwe lijsten uit. 

Bij deze brief ontvangt u ook de vakantiedagen voor volgend schooljaar. 

 

Wij wensen jullie een zalige vakantie, 

Ingrid Lauryssens, 

directie 
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