
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                                Samen sterk

vanaf 22 juni

Inschrijven
voor het 

oudercontact 
via doodle.

29 juni

Proclamatie K3

30 juni

Proclamatie L6

Vanaf 30 juni

Laatste 
schooldag

1 – 2 – 3 juli

Oudercontact

Oudercontact

Kleuters

U ontvangt op maandag 22/6 een 
doodle voor het telefonisch 
oudercontact op 1 – 2 - 3 juli.

Gelieve 1 tijdstip te kiezen en in te 
schrijven met de naam van uw kind. 

Update 10

L1 – L2 – L3 – L4 – L5
U ontvangt op maandag 22/6 een 
doodle voor het telefonisch 
oudercontact op 1 – 2 - 3 juli.

Gelieve 1 tijdstip te kiezen en in te 
schrijven met de naam van uw kind. 

Het rapport wordt meegegeven aan 
uw kind op dinsdag 30 juni. 

L6

Op woensdag 1 juli is het 
klassenraad. Hierdoor kan u het 
rapport, Baso-fiche en 
getuigschrift van uw kind ophalen 
op het secretariaat op 2 – 3 juli 
tussen 8 – 15u. 

Het telefonisch oudercontact van 
L6 gaat door op 2 – 3 juli. 

U ontvangt hiervoor een doodle op 
maandag 22 juni. Gelieve 1 tijdstip 
te kiezen en in te schrijven met de 
naam van uw kind. 

Proclamatie

De toppers van K3

Uw kleuter studeert af aan de 
kleuterschool en dit vieren we op 
maandag 29 juni. De juffen 
verrassen uw kleuter gedurende de 
dag in eigen bubbel. 

We verwachten de ouders van K3 
om 14u45 aan het schoolhek langs 
de straatkant. 

U kan van daar uw kleuter zien 
glunderen op de rode loper, 
wandelend door een erehaag van 
alle andere kleutertjes. 

Zo heeft u de kans om leuke foto’s 
te maken en op een veilige manier 
mee te genieten van dit moment. 

De kanjers van L6

Uw kind studeert af en sluit hiermee 
een belangrijk deel af en dit vieren we 
op dinsdag 30 juni. Gedurende de dag 
worden ze verwend door hun juf in 
eigen bubbel. 

We verwachten de ouders van L6 om 
15u15 aan het schoolhek aan de 
straatkant. 

U kan van daar uw kanjer voor de 
laatste keer onze wonderwijze school 
zien uitstappen, glunderend over de 
rode loper door een erehaag van alle 
andere leerlingen.

Zo heeft u de kans om leuke foto’s te 
maken en op een veilige manier mee te 
genieten van dit moment. 



De laatste schooldag

Peuters – K1 – K2 – K3

Op dinsdag 30 juni sluiten wij het 
schooljaar samen af. 

U kan uw kleuter komen afhalen zoals 
voorheen. 
De 3de kleuterklas aan de 
kleuterspeelplaats langs de straatkant.
De andere kleutertjes aan het grote hek 
aan de parking. 

Voor- en naschoolse opvang

Ook de laatste schooldag gaat de voor- en naschoolse opvang gewoon door voor de 
ingeschreven kinderen. Uiteraard nemen de kinderen in het lager eerst deel aan het 
uitzwaaien van L6.

L1 – L2 – L3 – L4 – L5

Op dinsdag 30 juni sluiten wij het 
schooljaar samen af. 

Nadat we het 6de leerjaar hebben 
uitgezwaaid, kan u uw kind afhalen om 16u 
aan de hekken langs de straatkant.

Voor L2 blijft dit het hek langs de 
straatkant van de kleuterspeelplaats.  

En dan nu … een welverdiende vakantie

Wij wensen onze wonderwijzertjes een 
FANTASTISCHE vakantie.
Geniet er met volle teugen van!

We hopen jullie allen gezond terug te zien 
op 1 september 2020. 

Hou ons in het oog:
Onze vernieuwde website: www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:
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Als we mochten, echt waar,
dan hielden we jullie nog een jaar.
Maar hier is het klaar,
dus maak die dromen waar. 

We zullen nog even naar jullie zwaaien,
over de rode loper door de kinderen heen.
Dat jullie gaan knallen,
wisten we meteen. 

En zien we jullie op een dag weer,
tijdens een evenement of op een andere keer. 
Dan zullen we denken, trots en blij, 
dat was toch een wonderwijzertje uit onze rij.

Gebaseerd op een gedicht van Geert De Kockere

Nog even dit berichtje voor L6 

http://www.bsmeerbeke.be/

