
 1 

 

 

 

 
   

BESTE OUDERS, BESTE KINDEREN, 

Stilaan komt de grote vakantie in zicht. De laatste toetsen worden afgewerkt en heel 

wat klassen plannen nog een aantal boeiende activiteiten tijdens de laatste 

schoolweek. Met deze voorlaatste nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen 

van de laatste activiteiten voor het schooljaar 2018 – 2019.  

 

 
 

BELANGRIJKE DATA LAATSTE MAAND 

 Maandag    25 juni – 3de graad Kamperen! 

 Maandag    25 juni – 1ste graad Schoolreis Wechelderzande 

 Woensdag  27 juni – Afscheidsreceptie oudste kleuters 18u00 

 Woensdag  27 juni – Afscheidsreceptie 6de leerjaar 20u00 

 Donderdag 28 juni – 3de lj. Schoolreis naar Lier 

 Vrijdag        29 juni – Laatste schooldag tot 12u15  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSCHEIDSRECEPTIES 2018 

Op woensdag 27 juni nemen we officieel afscheid van onze zesdeklassers.   

Volgend jaar maken ze een nieuwe start in het secundair onderwijs.                                         

We starten om 20u00 met een officieel gedeelte in de turnzaal waarin we plechtig 

de getuigschriften overhandigen aan de leerlingen.                                                      

Daarna toasten we op alle kinderen van het zesde leerjaar die de voorbije jaren het 

beste van zichzelf hebben gegeven. Bij een hapje en een drankje nemen we afscheid 

van hen en wensen we onze schoolverlaters héél veel succes toe in hun verdere 

schoolloopbaan. 

Ook voor de oudste kleuters is er die dag een afscheidsreceptie. Zij sluiten immers 

ook een belangrijke periode af in hun nog jonge leven, namelijk de kleuterschool.                                

Om 18u00 starten we met een officieel gedeelte, waarin de diploma’s plechtig 

overhandigd worden. Daarna zijn alle ouders met hun oudste kleuters van harte 

welkom in onze refter voor een hapje en een drankje om zo alvast uit te kijken naar 

de poort van het eerste leerjaar…We willen u tenslotte nog bedanken voor het 

vertrouwen in onze school. We vonden het een eer om te mogen werken met uw 

kostbaarste bezit, namelijk uw zoon of dochter. We hopen dat ze hier op school een 

fijne, boeiende tijd hebben doorgebracht. 

  JUNI 2018 

EXTRA EDITIE 
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KIJKAVOND DONDERDAG 30 AUGUSTUS VAN 18u00 tot 20u00 

Op donderdag 30 augustus 2018 is er op het Annuncia-Instituut, zowel in het 

Centrum als in Millegem, de traditionele ‘kijkavond’. Van 18u00 tot 20u00 staan 

onze deuren open en zijn alle ouders en kinderen van harte welkom. 

Die avond zullen in de inkomhal van het Centrum en aan de deur in Millegem ook 

alle nieuwe klaslijsten uithangen. Heel bewust kiezen we  ervoor om elk schooljaar 

de klassen te mixen. De vele voordelen zijn o.a.: verbreding van het onderling 

contact, versterken van het 'wij-gevoel', bevorderen van de sociale vaardigheden 

(ieder jaar een nieuw groepsproces), evenwichtige groepen en het doorbreken van 

vaststaande groepsculturen. Binnen ons schoolteam maken we er echt werk van om 

elk jaar opnieuw de klassen in te richten volgens een aantal duidelijke indicatoren: 

 Evenwichtige verdeling van het aantal jongens en meisjes.                                

(* In de mate van het mogelijke houden we rekening met vriendjes en vriendinnetjes) 

 Evenwichtige verdeling a.d.h.v. behaalde resultaten. 

 Evenwichtige verdeling van het aantal kinderen die extra zorg nodig hebben, 

zowel op leer- als gedragsgebied. 

Het is een  proces dat we als team met de nodige blijvende zorg dragen. 

 

 
 

HET LAATSTE RAPPORT 

Het schooljaar zit er bijna op en dat betekent dat de kinderen binnenkort hun 

laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis krijgen. Drie jaar terug zijn we 

gestart met nieuwe rapporten. Daarbij hebben we gekozen voor andere kaftjes die 

vooral duurzamer zijn. Daarom vragen wij het volledige rapport terug mee naar 

school te geven in de eerste week van september.  Als wij het rapportkaftje 

aanvullen, kan u de volgende schooljaren de evolutie zien van uw kind.  Op deze 

manier sparen we ook het milieu! 

 

 

 

 
   

LAATSTE SCHOOLDAG 

Op vrijdag 29 juni sluiten we het schooljaar af met een 

eucharistieviering (27/6!), het uitdelen van het eindrapport en een 

klasfeestje.  Om 12u15 begint voor alle kinderen de welverdiende 

grote vakantie. Er is nabewaking voorzien tot 13u00! 

De leerkrachten zijn in de namiddag op de school aanwezig. 

Als u nog een oudercontact wenst, kan dit tussen 13u00 en 15u00.   

Wanneer deze uren u niet passen, maakt u best vooraf een 

andere afspraak met de leerkracht of de zorgcoördinator. 

Vriendelijke groeten van het schoolteam 


