maandkalender
juni 2017
Virgo Maria-instituut Terlindenhofstraat 206 2170 Merksem
do 1 juni

Hele dag

5L

Fietsproeven – fiets meebrengen

vrij 2 juni

Hele dag

6L

Fietsproeven – fiets meebrengen

Hele dag

2L – 4L

Schoolreis

NM

1L

Zwemmen

Ma 5 juni

Hele dag

Allen

VRIJAF - Pinkstermaandag

Di 6 juni

Hele dag

3L

Schoolreis

Do 8 juni

VM

4L

Zwemmen

NM

2L – 3L

Zwemmen

Hele dag

1L

Fietstraining – fiets meebrengen

Vrij 9 juni
Za 10 juni

Atletiek in De Rode Loop
9u30 – 12u00

3L – 4L – 5L – 6L

Jongens

13u30 – 16u00

3L – 4L – 5L – 6L

Meisjes

11u00

Rommelmarkt

Do 15 juni

VM

5L – 6L

Zwemmen

Vrij 16 juni

Hele dag

2L

Sportschoenen meebrengen

1L

Zwemmen

NM

Ma 19 juni

VM

5L – 6L

Klascompetitie

Di 20 juni

Hele dag

5L – 6L

Schoolreis

VM

3L – 4L

Klascompetitie

NM

2L

Klascompetitie

Hele dag

1L

Sportschoenen meebrengen

Hele dag

4L

Trein – tram – bus + Zoo Antwerpen

19u – 21u30

6L

Fuif

Ma 26 juni

VM

Allen

Bouwspel

Woe 28 juni

11u00

3K

Proclamatie

Woe 21 juni
Do 22 juni

Vrij 23 juni

Do 29 juni

Vrij 30 juni

9u00

Allen

Uitreiking medailles

10u30

6L – leerkrachten

Netbaltornooi

12u15

Afgevaardigden

Leerlingenraad

13u45

Allen

Viering in de kerk

19u30

6L

Proclamatie

VM

Allen

Rapport afhalen

Spel van de maand: scoopbal

Wist je dat ...
... wij alle helpende handen bij de vele activiteiten die we organiseerden heel dankbaar zijn?
Alleen met jullie hulp was dit haalbaar!
… het sanitair in gebouw A vernieuwd wordt? De werken starten op maandag 26 juni 2017.
… het sanitair in gebouw B wordt aangepast. Er worden grote wc-potten geplaatst.
… de fietsen vanaf 26 juni niet meer in de fietsenberging kunnen staan, maar terug onder
de luifel zolang de werken bezig zijn.
… fietsen op het schooldomein steeds op slot liggen en best vastgemaakt worden aan het
fietsenrek?
… wij een oproep doen om je snelheid als fietser (kinderen en volwassen) aan te passen aan de
spelende kinderen en voetgangers op het pad naar de nieuwe school?

Sportieve school
Dat onze school een sportieve school is, dienen we jullie niet meer te vertellen, toch?
Tijdens deze laatste maand willen we jullie kinderen nog eens extra uitdagen om de spieren los te
gooien.
Deelnemen aan de atletiekwedstrijden, organiseren van klastornooien en fietsproeven.
De prestaties van onze leerlingen worden 'gevierd' tijdens de uitreiking van de medailles: wie is
de sportiefste leerling en wie de sportiefste klas?

Nog even doorzetten
Er staat ons de komende maand nog een heel gezellige “drukte” te
wachten…
Daarnaast is juni een maand waar (hopelijk) het zonnetje wat langer
schijnt en de avonden warmer worden. Juist daarom vragen we wat extra
aandacht te schenken aan de nachtrust van de kinderen. Het is ook
tijdens deze laatste maand erg belangrijk dat ze goed uitgerust naar
school komen. Wie uitgeslapen naar school komt, voelt zich beter en
start alert aan de toetsenperiode. Geef ze een eerlijke kans!
Planning laatste schooldag
Op vrijdag 30 juni, maken onze leerkrachten graag tijd vrij om in de voormiddag de toetsresultaten
van uw zoon/dochter te bespreken. De toetsen worden niet meegegeven naar huis. U komt dan,
samen met uw kind, tussen 8u30 en 11u30 het rapport afhalen bij de klastitularis. Nadien gaat uw
zoon/dochter met u mee naar huis en begint voor uw kind een welverdiende vakantieperiode.
Einde schooljaar
Het is bijna niet te geloven dat ik de laatste maand van het schooljaar mag aankondigen. Ik grijp
hierbij de kans om jullie nu al allemaal te bedanken voor het vertrouwen dat u hebt in onze school.
Elk jaar hebben we ouders nodig die ons op één of andere manier willen helpen.
Het oudercomité is steeds op zoek naar vrijwilligers, naar mensen die actief willen meedoen in de
schoolse activiteiten van hun kinderen.
We zijn immers ook dit jaar heel dankbaar dat we samen school konden maken!

Wij wensen jullie allen een fijne, ontspannende vakantie toe en zien jullie graag terug op vrijdag 1
september.

