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woord van de directeur
Beste ouder(s)



De vrolijke zomervakantie is weer voorbij en net zoals jullie heb ik meer dan 27 dagen na
mekaar temperaturen boven de 25 graden celsius gehad. Zalig zweten hé.
Pot–, perkplanten en ikzelf hadden dagelijks, en soms meerdere keren per dag, drank
nodig (lees water).



In het schooljaar 2017-2018 voerden wij de volgende vooropgestelde werken uit:


volledige renovatie van de toiletten van de lagere school



aanleggen van 1000 m² kunstgras



plaatsen van een supergrote zandbak met meubilair in de tuin van de opvang



en installeren van een nieuwe verwarming in onze ‘oude’ turnzaal.

Hierbij is zeker een woordje van dank op zijn plaats voor:





onze hardwerkende leden van de ouderraad



J.P. Thiry (alias De St@rtman)



Rik, onze onderhoudsman



en natuurlijk jullie ouders want zonder jullie financiële steun kunnen wij deze werken
niet uitvoeren aan dit vlotte tempo.

Maar zoals jullie weten is het team van De St@rtbaan altijd in beweging en hebben wij
ook onder de vakantie niet stilgezeten. Met enige fierheid mag ik jullie dus ook het
volgende grote, heuglijke nieuws verkondigen!
Na 15 jaar wachten hebben wij groen licht gekregen om in 2019 te starten met de bouw
van:


een sporthal met lift



een polyvalente zaal



3 grote klassen met kelder.



Dit jaar ben ik meer dan
directeur van De St@rtbaan en trakteer jullie kinderen
op vrijdag 5 oktober op een hapje en een tapje. Dus geen bokes meebrengen die dag.



Net zoals jullie, beste ouders, bouwt het team van De St@rtbaan mee aan de toekomst
van jullie kind(eren).

2018-2019 wordt weer een bruisend schooljaar.
Een fijne vliegende start voor iedereen!
Johan Vanhoyland
directeur
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leerkrachten kleuterschool
klas
2,5-jarigen
(PEU1)

3-jarigen
(K1A)

3-jarigen
(K1B)

4-jarigen
(K2A)

4-jarigen
(K2B)

5-jarigen
(K3A)

naam

e-mail

Inge Nys

inge.nys@de-startbaan.be

Myriam Wilkin

myriam.wilkin@de-startbaan.be

Petra Bynens

petra.bynens@de-startbaan.be

Sarah Stevart

sarah.stevart@de-startbaan.be

Ann Gilis

ann.gilis@de-startbaan.be

Liesbeth Bammens

liesbeth.bammens@de-startbaan.be

5-jarigen

Sarah Swennen/

(K3B)

Hilde Carolus

kinderverzorgster

Dominique Broers

dominique.broers@de-startbaan.be

PEU + K3B

Hilde Carolus

hilde.carolus@de-startbaan.be

K2A + K2B

Laura Catalano

laura.catalano@de-startbaan.be

zorg-leerkracht

Els
Vanderhoydonks

sarah.swennen@de-startbaan.be

els.vanderhoydonks@de-startbaan.be
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telefoonnummer
011 43 45 86
0495 31 14 80

011 81 58 25
0474 74 62 83

011 72 69 12
0479 44 39 05

0473 290967

011 64 76 00
0494 04 13 54

011 81 78 04
0472 68 80 46

011 81 82 07
0476 84 40 66

0488 62 82 08

011 82 53 42
0474 44 33 70

0479 22 80 10

011 53 37 88
0473 32 62 75

leerkrachten lagere school
klas

naam

e-mail

telefoonnummer

1A

Marianne Vandereyt/
Kelly Smets

marianne.vandereyt@de-startbaan.be

011 82 46 33

1B

Kristien Evers

kristien.evers@de-startbaan.be

011 81 79 40

2A

Elly Nilis/Kelly Smets

elly.nilis@de-startbaan.be

011 82 56 91

2B

Sven Macquoi

sven.macquoi@de-startbaan.be

2C

Ruben Gorissen

ruben.gorissen@de-startbaan.be

0496 20 34 13

3A

Wouter Vanderhoydonc

wouter.vanderhoydonc@de-startbaan.be

0472 96 18 25

3B

Kim Geers

kim.geers@de-startbaan.be

0474 22 18 77

4A

Martine Indeherberg

martine.indeherberg@de-startbaan.be

4B

Eline Fraiponts

eline.fraiponts@de-startbaan.be

0498 40 98 45

5A

Regine Withofs

regine.withofs@de-startbaan.be

011 82 55 43

5B

Ronny Cuppens

ronny.cuppens@de-startbaan.be

011 82 51 37
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011 72 68 64
0496 32 25 55

011 82 54 47
0478 27 13 17

adressen leerkrachten lagere school (vervolg)
klas

naam

e-mail

telefoonnummer

6A

Anja Maex

anja.maex@de-startbaan.be

011 72 31 01

6B

Joke Voortmans

joke.voortmans@de-startbaan.be

0494 39 96 64

6C

Thomas Pollaris

thomas.pollaris@de-startbaan.be

0472 50 55 65

1A en 2A

Kelly Smets

kelly.smets@de-startbaan.be

0476 29 46 37

zorgleerkracht

Wendy Wouters

wendy.wouters@de-startbaan.be

0494 43 25 87

zorgleerkracht

Kirsten Smeets

kirsten.smeets@de-startbaan.be

0478 61 58 06

LO

Hendrik Vanheyst

hendrik.vanheyst@de-startbaan.be

0479 95 00 05

LO

Quinten Vertessen

quinten.vertessen@de-startbaan.be

0474 07 11 41
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adressen
klas

naam

e-mail

telefoonnummer

ICT– coördinator

Kristof Philippens

ictcoordinator@de-startbaan.be

0477 44 04 42

Carine Bielen

carine.bielen@de-startbaan.be

Ingrid Wojtkowiak

ingrid.wojtkowiak@de-startbaan.be

administratief
medewerkster

administratief
medewerkster

onderhoudspersoneel

directie

011 82 58 74
0497 53 40 48

0495 82 30 88

Rik, Sandri, Yasemin en Wendy

Johan Vanhoyland

johan.vanhoyland@de-startbaan.be

website
Van (bijna) alle activiteiten neemt de klastitularis foto’s.
Deze foto’s worden door de webmaster op onze website geplaatst.
Neem dus regelmatig een kijkje op onze website.

www.de-startbaan.be

6

0474 46 90 87

aanvangsuren
uur
begin

8.40 uur

speeltijd

10.20– 10.35 uur

middag

12.15– 13.30 uur

einde

15.10 uur
woensdag

12.15 uur

nieuwsmap
Op 3 september ontvangt je kind (lagere school) een nieuwsmap.
In deze nieuwsmap worden de brieven mee naar huis gegeven met de mededelingen naar de ouders.
Het is zinvol als ouder om iedere dag de inhoud van de nieuwsmap te controleren en na te lezen.
De nieuwsmap wordt iedere dag mee naar huis genomen en ‘s morgens terug mee naar school
gebracht.

nieuwsbrieven, folders,...
Folders van verenigingen, de gemeente, handelaars,… worden niet via je kind(eren) meegegeven.
Je vindt deze info op onze website.
Hoe opzoeken?
1.

ga naar www.de-startbaan.be

2.

klik op INFO

3.

Selecteer BUITENSCHOOLSE INFO

De overige info naar de ouders wordt meestal op vrijdag meegegeven.
Gelieve dus zeker in het weekend een kijkje te nemen in de boekentas van je kind.

drank
kleuterschool
De kleuters kunnen geen drank kopen op school.

lagere school
De leerlingen kunnen nog steeds melk, chocomelk, bosvrucht en water kopen aan € 0,60 per drank.
Andere frisdranken worden niet meer verkocht en mogen ook niet van thuis worden meegebracht.
Indien je zoon/dochter drank wenst, vragen wij om dit wekelijks (op maandag) in de
agenda te noteren.
Er worden geen drankbonnen gegeven zonder schriftelijke goedkeuring van de ouders.

De drank wordt gefactureerd via de schoolfacturatie.
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nieuwe leerlingen
welkom aan onze 30 nieuwe leerlingen
PEU1 - Inge Nys
Amber Bamps

Bo Bosmans

Senne Clymans

Jules Hollanders

Thomas Hulsmans

Emeline Jacobs

Eslem Tok

Sander Vandeweerdt

K1A - Myriam Wilkin
Maité Ahokou Lambert

Cas Herklots

Xian Vanhoyland

Kas Wouters

Fin Schepers

K1B - Petra Bynens
Eva Ameloot

Alina Bruyland

Fré Decoster

Milas Schevernels

Yorre Steegmans

Cas Vandael

K2A - Sarah Stevart
Adelio Menna

Esther van den Berg

K3A - Liesbeth Bammens
Esmée Reumers
1A - Marianne Vandereyt
Alixe Vanbeuren
1B - Kristien Evers
Juna Ameloot

Linder Vanden Boer

2A - Elly Nilis
Antonio Cholakov
2C - Ruben Gorissen
Isabelle Inussa Isako
3B - Kim Geers
Amber Vanbeuren
5B - Ronny Cuppens
Dylan Inussa Isako
6B - Joke Voortmans
Berk Tabu
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indeling kleuters en lagere school
De 133 kleuters zijn verdeeld over 7 klassen
PEU1

juf Inge/juf Hilde

2,5-jarigen

8 leerlingen

K1A

juf Myriam

3-jarigen

18 leerlingen

K1B

juf Petra

3-jarigen

18 leerlingen

K2A

juf Sarah Stevart

4-jarigen

25 leerlingen

K2B

juf Ann/ juf Hilde

4-jarigen

24 leerlingen

K3A

juf Liesbeth

5-jarigen

20 leerlingen

K3B

juf Sarah Swennen/ juf Hilde

5-jarigen

20 leerlingen

enkele vraagjes van onze kleuterleerkrachten


maak de naam van uw kleuter op: jas, tas, boterhamdoos…



geef uw kleuter geen glazen flesjes met drank mee a.u.b.



geef uw kleuter een drinkbus mee met een eenvoudige schroefdop

In de lagere school hebben we 286 leerlingen ingeschreven.
Deze leerlingen zijn verdeeld over 14 klassen.
1A

juf Marianne/juf Kelly

20 leerlingen

1B

juf Kristien

19 leerlingen

2A

juf Elly/ juf Kelly

18 leerlingen

2B

mr. Sven

17 leerlingen

2C

mr. Ruben

18 leerlingen

3A

mr. Wouter

22 leerlingen

3B

juf Kim

21 leerlingen

4A

juf Martine

24 leerlingen

4B

juf Eline

24 leerlingen

5A

juf Regine

23 leerlingen

5B

mr. Ronny

23 leerlingen

6A

juf Anja

19 leerlingen

6B

juf Joke

19 leerlingen

6C

mr. Thomas

19 leerlingen
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klassikale ouderavond
kleuterschool
PEU1 - juf Inge/juf Hilde

woensdag 12 september

19.00u

K1A - juf Myriam

woensdag 12 september

19.00u

K1B - juf Petra

woensdag 12 september

19.00u

K2A - juf Sarah Stevart

donderdag 13 september

19.00u

K2B - juf Ann

donderdag 13 september

19.00u

K3A - juf Liesbeth

dinsdag 4 september

19.00u

K3B - juf Sarah Swennen/ juf Hilde

woensdag 12 september

20.00u

Op deze avond word je geïnformeerd omtrent de volgende punten:


de klaswerking



Hoe ziet het dagverloop eruit in de kleuterklas?



Hoe bevorder je de ontwikkeling van je kind met didactisch materiaal?



Hoe volgt de juf, meester en/of het zorgteam je kind op?

lagere school
1ste leerjaar

vrijdag 7 september

13.30u

2de leerjaar

donderdag 6 september

19.00u

3de leerjaar

maandag 10 september

19.00u

4de leerjaar

dinsdag 11 september

20.00u

5de leerjaar

dinsdag 11 september

19.00u

6de leerjaar

maandag 10 september

20.00u

De aanwezigheid van de ouders is ten zeerste gewenst omdat de leerkrachten concrete
afspraken maken en informatie geven omtrent:


agenda



niet in orde blad



huiswerk, leren leren



schoolreglement



toetsenplanning



straffen en belonen



verschillende methodes (wiskunde, taal, WO, Frans, godsdienst)



extra-murosactiviteiten (2-daagse, zee– en sneeuwklassen)



...
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zwemmen kleuterschool
De kleuters van juf Liesbeth, juf Sarah Swennen, juf Sarah Stevart en juf Ann gaan zwemmen
te Molenheide.

De prijs bedraagt € 7,00 per kleuter per zwembeurt (bus en inkom inbegrepen).
De ouderraad draagt voor iedere zwembeurt € 1,40 per kleuter bij.
Het schoolzwemmen wordt per zwembeurt verrekend via de schoolfacturatie.
Leerlingen met een zwemabonnement betalen € 3,50 per zwembeurt.
(een kopie van het abonnement vóór de eerste les afgeven aan de leerkracht)

Gelieve je kleuter het volgende mee te geven:


één grote zwemtas



2 handdoeken (1 grote en 1 kleine)



makkelijke schoenen (geen veters)



jogging om het aan- en uitkleden vlot te laten verlopen

Voorzie alles van naam en voornaam.

Welke ouders of grootouders hebben vrije tijd die ze willen
besteden aan het afdrogen en aankleden van de kleuters?
Geef een seintje aan de juf.

Volgende donderdag– of vrijdagvoormiddagen zijn voorzien:

1ste trimester

2de trimester

vrijdag 14 september

vrijdag 11 januari

vrijdag 5 oktober

donderdag 21 februari
vrijdag 22 maart

Mr. Hendrik gaat mee zwemmen om zwemles te geven aan de kleuters.
Kleuters die niet mee gaan zwemmen blijven op school in een andere klas.
De 5-jarigen vertrekken om 8.40u.
De 4-jarigen vertrekken om 10.00u.

Er wordt niet meer gebeld naar de ouders indien je kleuter het zwemgerief vergeten is.
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zwemmen lagere school
Het zwemmen gaat door op donderdag– of vrijdagvoormiddag te M olenheide.

De prijs bedraagt € 7,00 per leerling per zwembeurt (inkom en zwembeurt inbegrepen).
De ouderraad draagt per zwembeurt € 0,50 per leerling bij.

Mr. Hendrik (leermeester lichamelijke opvoeding) gaat mee om de leerlingen te begeleiden.

Leerlingen met een zwemabonnement betalen € 3,50 per zwembeurt.
(een kopie van het abonnement vóór de eerste les afgeven aan de leerkracht).
Het schoolzwemmen wordt per zwembeurt verrekend via de schoolfacturatie.

Er wordt niet meer gebeld naar de ouders indien je kind het zwemgerief vergeten is.

4e en 6e leerjaar:
8.40u vertrek - 10.15u uit het water - 11.00u terug op school
1e en 2e leerjaar:
10.00u vertrek - 11.35u uit het water - 12.15u terug op school
1e en 4e leerjaar

2e en 6e leerjaar

vrijdag 7 september

vrijdag 21 september

vrijdag 28 september

vrijdag 12 oktober

vrijdag 21 december

vrijdag 18 januari

vrijdag 25 januari

donderdag 7 februari

vrijdag 1 maart

vrijdag 15 maart
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opvang ‘t Alvermanneke
Je kan hen bereiken op 0476 38 97 45.

te laat komen
Leerlingen van de lagere school die te laat komen melden zich op
het secretariaat.
Wanneer een leerling te laat komt verliest hij/zij 2 punten voor
werkhouding.

middagtoezicht
Wanneer jullie kind(eren) tussen 12.30u en 13.15u op school blijft, vragen wij een financiële bijdrage
voor het toezicht.
Deze bijdrage bedraagt € 7,00/ trimester en per leerling.
Dit bedrag wordt per trimester gefactureerd.
Aan de leerlingen die niet of minder dan 5 keer op school blijven eten wordt deze
bijdrage niet gevraagd.
Gelieve een mail te sturen wanneer je zoon/dochter van deze uitzondering gebruikt maakt:
info@de-startbaan.be

hygiëne

Mogen we vragen om jullie kind(eren) deze week 2 keukenrollen mee naar school
te geven a.u.b.
Deze worden gebruikt tijdens het eetmoment om de handen af te vegen.
Peuters die niet zindelijk zijn brengen om de 14 dagen een pak vochtige doekjes mee.
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afvalbeleid
Wat mag de leerling meenemen naar school?
kleuterschool


papier



GFT (groenten en fruit)



drank in brikjes



drank in plastieken flessen

lagere school


papier



GFT



drank in plastieken flesjes

Wat mag de leerling

niet mee naar school nemen?

kleuterschool


aluminiumfolie



blik (drank of…)



plastieken verpakkingen (koek,….)

lagere school


aluminiumfolie



brikjes



blik (drank of…)



plastieken verpakkingen!!!



snoep en/of koeken in papier blijven in de boekentas

verjaardagen
Bij verjaardagen vragen wij om geen snoep of speelgoed mee te brengen voor de
klasgenoten.
Als verrassing mag je kind een stuk fruit of koek meebrengen.
Deze verrassing wordt onder de speeltijd opgegeten.
De leerkracht van de kleuterschool heeft in de klas een boekenverlanglijst voor de klasbieb.
Hieruit kan je kiezen, maar dit is geen verplichting!
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bewegingsopvoeding kleuters
Alle kleuters krijgen 2 lestijden bewegingsopvoeding van de leermeesters lichamelijke opvoeding:
mr. Hendrik en mr. Quinten.
Op volgende dagen krijgt je kleuter bewegingsopvoeding:

klas
PEU - juf Inge/juf Hilde

dinsdag en vrijdag

K1A - juf Myriam

dinsdag en vrijdag

K1B - juf Petra

dinsdag en vrijdag

K2A - juf Sarah Stevart

maandag en dinsdag

K2B - juf Ann

maandag en dinsdag

K3A - juf Liesbeth

maandag en donderdag

K3B - juf Sarah Swennen/ juf Hilde

maandag en donderdag

Gelieve je kleuter op deze dagen sportieve kledij en schoenen aan te doen.

turnkledij lagere school
ALLE leerlingen van de lagere school turnen in de sportoutfit van de school.
Andere kledij wordt niet toegelaten.

€ 12,00

€ 10,00

€ 6,50

Gelieve de turnkledij duidelijk te voorzien van de naam en voornaam van je kind.
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen liefst sportschoenen omdat deze
steviger zijn en meer ondersteuning bieden dan de dunne turnpantoffels.
Leerlingen die niet in orde zijn met de turnkledij maken extra werk in de eetzaal
tijdens de turnles en krijgen telkens –2 voor werkhouding.
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de schoolpoort
De schoolpoort blijft gesloten tot 8.25 uur

Alle leerlingen die vroeger komen gaan naar de opvang en wachten niet aan de schoolpoort op het
belsignaal van 8.25 uur.

Om 8.25 uur opent de leerkracht morgenbewaking de rode en de groene poort.
Hij/ zij zal steeds stipt aanwezig zijn.

Ouders nemen aan de schoolpoort afscheid van hun kind.
De kleuters gaan ALLEEN naar de speelplaats.

Om een vraagje te stellen aan de leerkracht staat de schoolpoort natuurlijk WIJD open.

Om de veiligheid van uw kind te kunnen garanderen hebben wij op de schoolpoort een
automatisch slot.
De poort kan enkel geopend worden vanuit het bureel of door op de rode knop te
duwen die geïnstalleerd is tegen de eetzaal van de lagere school.

Kiss and ride zone - parking

Gelieve nooit te parkeren op de kiss and ride zone. Ook niet ‘s middags of ‘s avonds.
Vergeet niet deze boodschap ook door te geven aan de grootouders.
Deze zone wordt in de namiddag gebruikt om leerlingen af te zetten die op uitstap zijn geweest.
Gelieve binnen de witte lijnen te parkeren op de parking!
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afwezigheden


zie schoolreglement blz. 15-18



De afwezigheid van je kind kun je best ‘s morgens telefonisch melden bij het
secretariaat. Dit is niet nodig voor de kleuters.

CLB (Centrum Leerling Begeleiding)
Het vrij CLB Hasselt werkt samen met de school van uw kind.

Nog enkele praktische punten
Het CLB-team kunt u bereiken op de Jan Palfijnlaan 2, te Hasselt, tel.: 011/37 94 90,
Hasselt@vclblimburg.be
Elke dag open van 8.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u, op maandagnamiddag gesloten.
Contacten na 17.00u zijn mogelijk na telefonische afspraak met de betreffende
medewerker.

vertrouwensleerkracht
Kinderen kunnen pas ontwikkelen en ”leren” als ze zich goed voelen in hun vel.
Om dat ”goed gevoel” te hebben, is het belangrijk dat de leerlingen met hun
problemen bij iemand terecht kunnen.
Dat kan natuurlijk de klasleerkracht zijn.
In jullie school is er ook een vertrouwensleerkracht nl. juf Elly van 2A.
Indien een leerling een gesprek wenst met de vertrouwensleerkracht kan die dat rechtstreeks aan
juf Elly vragen.
Samen wordt er dan een datum afgesproken waarop het gesprek kan doorgaan.

studie
Leerlingen van het 2de t.e.m. het 6de leerjaar kunnen aansluiten bij de naschoolse studie.


Mr. Sven of mr. Wouter begeleiden de studie.



Je sluit aan voor 1/2 uur of een gans uur. (15.20u-15.50u) of (15.20u-16.20u).



De prijs bedraagt € 0,70 per half uur.



Er is studie voorzien op maandag, dinsdag en donderdag na school.

De naschoolse studie start op maandag 10 september.
Het is niet nodig om in te schrijven.
Iedereen is welkom!
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de fietsenstalling en het fietspad
‘s morgens
kom je van de Wijvestraat
Deze leerlingen gaan vanaf 8.25u via de groene poort aan de linkerkant van het gebouw naar de
speelplaats.
kom je van de Kortestraat
Alle leerlingen en ouders komen via het fietspad naar de speelplaats.
Vanaf 8.25u wordt de groene poort geopend.
‘s middags
Leerlingen gaan en komen langs de rode poort aan de voorkant.
‘s avonds



Kleuters worden afgehaald langs de rode poort.



Alle leerlingen van de lagere school die te voet of met de fiets zijn gebruiken het fietspad.
De ouders wachten op de hoek van het fietspad en de opvang.



De leerlingen van de rij Wijvestraat verlaten de school via de zijkant van het gebouw.



Ouders met enkel kinderen in de lagere school komen de kinderen niet afhalen op de speelplaats.

ouderraad
ouderraad (http://de-startbaan.be/ouderraad)
Nieuwe leden welkom!
Kom vrijblijvend kennismaken op de eerste vergadering:
19 september 2018 om 20.30u in het leraarslokaal
Wie zijn we?
Ouders die via allerlei initiatieven en in dialoog met het schoolteam, vrijwillig bijdragen tot de
opvoeding en het onderwijs van alle kinderen van basisschool De St@rtbaan.
Onze rol:
Praktische steun verlenen bij schoolactiviteiten.
Financiële steun: verplaatsingskosten zwembad, hulp aan de Sint, campagne verkeersveiligheid en
actie groene school, aankoop speeltuigen of didactisch materiaal.
Forum voor inspraak en participatie in het schoolbeleid.
Vervullen van een maatschappelijke rol:
Organisatie van info-avonden en opzetten van acties voor het goede doel.
Hoe werken we?
Activiteiten worden voorbereid in werkgroepen. Elk lid bepaalt bij welke werkgroep hij/zij aansluit.
Taken worden opgenomen afhankelijk van de tijd die men kan en wenst vrij te maken.
Er zijn gemiddeld 5 vergaderingen per schooljaar.

Fundraisers: M osselfestijn - Moederdag ontbijtkorven - Warmste Week
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verlofdagen en evenementen 2018-2019
vrijdag 7 september

openklasdag 1e leerjaar (13.30-15.10u)

maandag 1 oktober

lokale verlofdag

29 oktober - 2 november

herfstvakantie

woensdag 14 november

grootouderdag (kleuters)

donderdag 6 december

pedagogische studiedag

24 december - 4 januari

kerstvakantie

vrijdag 1 februari

lokale verlofdag

zondag 10 februari

mosselfestijn

15 - 22 februari

5e leerjaar - sneeuwklassen - Folgarida

4 - 8 maart

krokusvakantie

8 - 22 april

paasvakantie

woensdag 1 mei

Dag van de arbeid

9 - 10 mei

2e leerjaar - tweedaagse Keiheuvel

zondag 12 mei

Moederdag

zaterdag 18 mei

schoolfeest

woensdag 29 mei

pedagogische studiedag

donderdag 30 mei

Eerste Communie - Hemelvaartsdag

vrijdag 31 mei

brugdag

zondag 9 juni

Vaderdag

maandag 10 juni

Pinkstermaandag

11 - 14 juni

3e leerjaar - zeeklassen - Oostduinkerke

vrijdag 21 juni

3e kleuterklas - uitreiking kleuterdiploma
6e leerjaar - uitreiking getuigschrift

woensdag 26 juni
traktatie vrijwilligers en sponsors
vrijdag 28 juni

einde schooljaar - 12.15u
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