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Terugblik
De sportdag was heel fijn! Het was mooi weer en we konden ons naar hartenlust uitleven bij alle
activiteiten die de leerkrachten begeleidden.
De fietstocht is goed verlopen voor de oudste klassen, alvast bedankt aan de politie voor de goede
begeleiding.
Contactgegevens:
Basisschool De Lampion
Kerkstraat 14
1800 Peutie

Refter en rijen

Directeur : Kaatje Mariën

Vanaf deze week proberen we enkele nieuwe afspraken uit op onze school. Als deze goed
worden nageleefd, kunnen we ze volgend schooljaar behouden.

Tel.: 02 251 29 39
E-mail: info.lmp@kov.be
Website: www.kov.be

Rijen: De kinderen van L3 t.e.m. L6 gaan nu bij het belsignaal zelf naar boven zonder rijen te maken. De
kinderen moesten zeer lang wachten alvorens ze naar boven konden gaan waardoor belangrijke leertijd
verloren ging.
Refter: We werken voor de kinderen van L4 t.e.m. L6 met een inlooprefter. De kinderen kunnen dus zelf
bepalen wanneer ze gaan eten. Er waren veel kinderen die vonden dat ze te lang moesten wachten. Vanaf
nu zal er in de refter ook een relaxerend muziekje te horen zijn.

Gezocht fietsen!!

Personeelsweetjes

We zijn op zoek naar enkele fietsen die we op
school kunnen plaatsen zodat ook kinderen
zonder fiets kunnen deelnemen aan bepaalde
activiteiten of het fietsexamen goed kunnen
afleggen.



Juffen Rita, Sabien, An, Kim en Vanessa
kregen een opfrissingscursus EHBO.



Juf Renée, juf Sarah, juf Sjouke en
meester Bart konden alweer een
kaarsje uitblazen!

Kleine fietsjes zijn ook zeker welkom. Heb je dus
een oude fiets/fietsjes mag je dit zeker laten
weten. Een kleine vergoeding kan voorzien
worden!



Er zijn in K2 twee stagiaires aan het werk.
Zij zijn laatste jaarsstudenten. Wij wensen
hen veel succes bij de laatste loodjes van
hun opleiding.

Wist je dat?
… de meubels en het smartboard voor het extra 4de
leerjaar reeds werden geleverd?
… er in het 6de leerjaar een nieuwe beamer werd
geïnstalleerd?
… de komende week er in L6 Interdiocesane –
proeven afgenomen worden? Deze worden gebruikt
voor interne kwaliteitsbewaking van de school.
Iedere school is verplicht ten minste 3 domeinen te
toetsen.
… het schooljaar al binnen een maandje om is? Niet
vergeten dat de school dan stopt om 12u15.

Projectweek kunst
De kunstweken waren een groot succes. Alle
leerkrachten en leerlingen hebben ervan genoten
om met dit thema bezig te zijn.
Hopelijk hebben jullie dit thuis ook zo bevonden.
We sloten onze projectweek af met een heuse
tentoonstelling door alle klassen. Er waren
prachtige kunstwerken te vinden!
We kunnen niet wachten om tijdens het schoolfeest
op 22 juni aan jullie te laten zien wat wij rond
‘kunst’ op het podium aanbieden.

Helpende handen
Wij zijn voor het schoolfeest nog steeds op zoek naar helpende handen.
Wie o wie heeft er nog een plaatsje in zijn agenda om ons te helpen? Geef dan zeker een seintje aan het
secretariaat!
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Feestje voor K3 op school
Zwemmen (L2A/L3A/L1B)

W

5

Zwemmen (L2A/L3A/L1B)

D

20

D

6

Workshop viesvuilland (L1-L2)
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Zwemmen (L2B/L3B)
Rapport dagelijks werk (L3/L4/L5/L6)
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Voetgangersexamen voor L4
Schoolfotograaf voor instapklas.
Start proefwerken L5 – L6
Zwemmen (L2A/L3A/L1B)
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Zwemmen (L2B/L3B)

Kriebelfladderpad voor L2A
Klassendoorschuif
Rapport (LS)
Kriebelfladderpad voor L2B
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Oudercontacten (KS + LS)
Afscheidsavond (L6)
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Pennenzakkenrock (L6)
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Halve dag school (opvang tot 17u)
Viering op school
Zomerfuif op school van de
leerlingenraad
Start zomervakantie
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