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NIEUWSBRIEF juni 2018
Beste ouders,
De laatste maand van het schooljaar is reeds gestart en ik wil van de gelegenheid gebruik maken
jullie te danken voor de talrijke aanwezigheid op onze activiteiten gedurende het voorbije
schooljaar zowel in Snellegem als in Zerkegem. Tevens dank voor het vertrouwen in onze beide
scholen en voor de goede samenwerking. Wij hopen jullie nog eens te kunnen ontmoeten op
onze receptie eind juni en voor de ouders van het zesde leerjaar op de diploma-uitreiking.
Vriendelijke groeten,
Myriam Monstrey
directeur
Maandelijkse rekening
Op het einde van elke maand wordt de onkostenrekening meegegeven met uw kind. Dit is de
afrekening voor maaltijden, drank, zwemmen, eventuele uitstappen, schoolreis en/of bus. Alle
kinderen krijgen de rekening op maandag 25 juni mee. U hebt dan tijd tot woensdag 4
juli om de rekening van juni 2018 te vereffenen via overschrijving. Gelieve met deze
afspraken rekening te houden, waarvoor onze dank. Indien er problemen zijn met
overschrijven, kunt u steeds contact opnemen met de directie en dan zoeken we samen naar
een gepaste oplossing.
Eindproeven in juni
De proefwerken staan voor de deur. Ik wil een warme oproep doen om tijdens de
proefwerkenperiode heel rustig de kinderen te begeleiden in hun studiewerk. Het heeft geen
enkele zin de kinderen elke avond vele uren te laten herhalen. Probeer dit studeren te doseren
tot een half uurtje voor de kinderen van eerste, tweede en derde leerjaar (max. tot 45 min.) en
tot een uurtje voor de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Zorg ervoor dat de
kinderen voldoende nachtrust hebben en ontspanning, dan zullen zij heel goed de eindproeven
kunnen afwerken. Heb je problemen, aarzel niet en contacteer de klasleerkracht of de directie.
Voor de afdeling Zerkegem bestaat terug de mogelijkheid om studie te volgen gedurende de
proefwerkenperiode, dit voor de leerlingen van het 3 , 4 , 5 en 6 leerjaar die ingeschreven
zijn in de buitenschoolse opvang. Betaling gebeurt via de buitenschoolse opvang van Jabbeke en
graag de leerkrachten verwittigen via de agenda. De studie start op maandag 11 juni, graag in de
agenda noteren of uw kind in de studie blijft.
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Nog enkele belangrijke data
2 juni: 10.00 uur opendeur in de afdeling Zerkegem.
3 juni: 10.00 uur opendeur in de afdeling Snelllegem
5 juni: kans tot aankoop foto’s eerste communie (eetzaal Zerkegem)
6 juni: zwemmen voor de afdeling Zerkegem

Afdeling Zerkegem
Vedastusstraat 96
8490 Zerkegem
Tel. : 050/81.18.10
Fax : 050/81.17.10
e-mail : basi.zerkegem@skynet.be

Zerkegem-Snellegem
www.vbsdeloopbrug.be

Afdeling Snellegem
Oostmoerstraat 8
8490 Snellegem
Tel. : 050/81.31.45
Fax : 050/78.28.58
e-mail : vbs.zerkegem@skynet.be

7 juni: - leerlingenraad in Zerkegem
- 20.30 uur oudervereniging Zerkegem
8 juni: - leerlingenraad in Snellegem
- zwemmen voor de afdeling Snellegem
11 juni: - start studie in Zerkegem voor 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
- 19.30 uur veranderforum ZILL (eetzaal Snellegem)
12 juni: 20.00 uur oudervereniging Snellegem
13 juni: start eindproeven
20 juni: zwemmen voor de afdeling Zerkegem
22 juni: - einde eindproeven voor de lagere afdeling van beide afdelingen
- zwemmen voor de afdeling Snellegem
- 18.00 uur pastafuif, organisatie oudervereniging Snellegem.
Warm aanbevolen!!!
23 juni: optreden de Marcello’s in de afdeling Zerkegem!! Allen daarheen!!
Warm aanbevolen!!
25 juni: 19.00 uur diploma-uitreiking en afscheid zesde leerjaar
26 juni: - 8.45 uur schoolmis te Snellegem voor beide afdelingen
- 10.00 uur slotfeest voor de lagere school van beide afdelingen
- 17.00 uur oudercontact + 19.00 uur receptie te Snellegem
27 juni: - zwemmen voor 2Kb+3Kb
- 17.00 uur oudercontact + 19.00 uur receptie te Zerkegem
28 juni: - afscheid 3Ka/3Kb in beide afdelingen
29 juni: - ijskar op bezoek in beide afdelingen (traktaat van de oudervereniging) Dank je wel!!
- school open tot 11.40 uur
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN DEUGDDOENDE EN INSPIRERENDE VAKANTIE TOE. TIJD OM DE BATTERIJEN TERUG
OP TE LADEN EN TE GENIETEN VAN DE MOOIE NATUUR OF OM OP ONTDEKKING TE GAAN IN DE WIJDE WERELD.
TIJD OM SAMEN MET HET GEZIN DOOR TE BRENGEN EN ZO DE VERLOREN MOMENTEN VAN HET AFGELOPEN JAAR
TERUG IN TE HALEN

