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Data om te onthouden

340 toeristen vliegen zaterdag met ons mee!
Jullie schreven zich talrijk in voor ons schoolfeest

zaterdag 18 juni: schoolfeest
vrijdag 24 juni: rode loper voor
de jarigen van juli en augustus
dinsdag 28 juni om 18u: afscheid
van de derde kleuterklas
donderdag 30 juni om 11u:
receptie voor alle ouders tot
12u05: geen school in de
namiddag

aanstaande zaterdag. Maar liefst 240 volwassenen
en 100 kinderen vliegen met ons mee.
De zon en de tropische temperaturen zijn in ieder
geval besteld.
Vandaag vinden jullie de boarding pass in de
brievenmappen: breng deze mee en ruil ze in voor
jullie internationaal paspoort aan de incheckbalie
(=schoolpoort). Jullie kiezen zelf wanneer jullie vlucht
start en dit tussen 14u en 15u30.
De vlucht (=wandeling door Vinderhoute) bedraagt
ong. 3 km. Onderweg zijn er een 8-tal activiteitjes
voorzien voor de kinderen én de volwassenen. Na elke
activiteit krijgen jullie een code. Noteer deze goed op
jullie internationaal paspoort. Bij aankomst aan de
school wordt jullie code gecontroleerd en krijgen jullie
toegang tot ons tropisch eiland. Daar kunnen jullie
nagenieten en hebben jullie de kans om fris
geserveerde dranken en lekkere versnaperingen te
kopen.
Neem ook zeker een kijkje op de speelplaats voor de
randanimatie.
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Laatste schoolweek
Op maandag 27 en dinsdag 28 juni bieden
wij geen warme maaltijden meer aan.
Kleuters die op school blijven, brengen dus
zelf hun lunchpakket mee

340 toeristen vliegen zaterdag met ons mee!
We doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te
bedienen en hebben hiervoor heel wat
stewardessen/stewards in dienst. We vragen echter
begrip mocht het tijdens de vlucht toch wat druk zijn
op enkele stopplaatsen.
Belangrijk om te weten: er kan enkel cash betaald
worden aan de bar en in de candy-shop.
De toegang tot ons schoolfeest zelf (zonder drankjes)

Schoolfoto's
Vandaag vinden jullie ook de schoolfoto's in
de brievenmappen: Vind je ze mooi en wil je
ze houden, dan hoef je niets te doen. Ze
komen op de rekening van juni.
Wil je foto’s bijbestellen, dan graag TEN
LAATSTE tegen VRIJDAG 24 juni het
bestelformulier meegeven naar school!
De nabestellingen worden dan in juli door
ons thuis geleverd.
De foto’s die u niet wil kopen, ook TEN
LAATSTE tegen 24 juni terug meegeven.
Foto’s die vrijdag niet terug zijn, worden als
verkocht beschouwd en komen op de
rekening.

is gratis. Een extra vrije bijdrage is zeker welkom aan
de schoolpoort.

Voor de kleuters van de derde
kleuterklas
Volgende week doen wij een overdracht van onze
kleuters naar het team van de lagere school in
Vinderhoute: welke talenten hebben onze kinderen,
waar liggen de valkuilen, of welke extra zorgen zijn er
nodig,...
Indien je als ouder niet akkoord gaat met de
overdracht van de gegevens van jullie kleuter naar
GBS Lievegem-afdeling Vinderhoute, gelieve mij dit
via mail te laten weten ten laatste op maandag 20
juni.
Indien je akkoord gaat, hoef je verder niets te doen.

