GEEF KLEUR!

Kinderen en jongeren volop kansen geven om zich te vormen, daar is het ons om te doen als onder-

wijsmensen. Met een pedagogie van de hoop geven we richting aan hun vormingsproces. Geef kleur!
zoekt dit schooljaar naar vindplaatsen van vreugde en reikt ze aan als proviand voor onderweg in alle
kleuren van de regenboog.
Welke tinten kleuren ons schooljaar in?

Oranje, de kleur van gezond en actief.
Oranje, de kleur van fantasie en creatief.
Oranje, de kleur van energie en fel.
Oranje, de kleur van dank je wel.

Lana (G1B), meester Robin (G7), Batu (G5), Stan (G4), Laura (G7), Noor (G2B), Caelin (G6), Elai (G6),
Faya (G2B), Emily (G6), Ann-Sophie (G1B), Elise (G5), Aline (G5), Obi (G7), Juf Jolien (G1), Mats (G8),
Hannelore (G7), Sion (G2B), Bo (G2A), Rolan I. (G2B), Amna (G3), Lucien (G5), Anthe (G6)
 03 665 05 51  directie@sint-vincentschool.be  www.sint-vincentschool.be
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Dinsdag 1 juni

wieltjesdag
G7 & G8

sportdag

Vrijdag 4 juni

G8



Zwemmen in Kapellen

Maandag 7 Juni

G8



Vertrek bosklassen De Hoge Rielen

G1 & G2
G4, G5, G6
Dinsdag 8 juni

G3, 4, 5, 6
G1

Woensdag 9 juni
vrijdag 11 juni

Theater: Wachten op matroos (LUX)

Technopolis op school
Theater : Sprookjes enzo - de tuin (LUX)




Einde bosklassen

Suske en Wiske museum

G8





G4 & G5



Zwemmen in Laco

G8



Wandeling Antwerpse parken

G3
G3 & G8

Maandag 14 juni

KLASFOTO’S

Dinsdag 15 juni

G5
G7 & G8

Maandag 21 juni





G4 & G5

Vrijdag 18 juni

Theater op school

Vertrek bosklassen De Hoge Rielen

Zwemmen in Laco

Theater: vaders en eieren (LUX)
Zwemmen Kapellen

Alternatieve fietsklassen voor G4 en G5: meer informatie volgt via de klasleerkrachten.
Dinsdag 22 juni

G4 & G5

Woensdag 23 juni

G4 & G5

Donderdag 24 juni

G4 & G5

Vrijdag 25 juni
G4 & G5
Maandag 28 juni



Fietstocht naar Kattekesberg/speelbos
Buitenspeeldag: geleide sport-en spelactiviteiten rondom de school



Fietstocht + zwemmen in sportoase Brasschaat
(onder voorbehoud toestemming zwembad); alternatief wordt voorzien

Voormiddag: spelletjes, knutselen en koken
Namiddag: Zwemmen in Laco
Na school: samen eten en film kijken

Polderdag
Proclamatie groep 8

Dinsdag 29 juni

KWIK show + rapport

Woensdag 30 juni

Geen school voor de kinderen!

Proclamatie groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben niet alleen het einde van het schooljaar in zicht, maar ook het einde van de basisschool.
De meeste van deze kinderen hebben bijna 10 jaar lang doorgebracht op onze school. Ze zijn vertrouwd met de
leerkrachten, de omgeving, de klasgenootjes… Maar het is voor hen tijd om een nieuw hoofdstuk te starten en onze school
af te zwaaien.
Hun laatste twee schooljaren zijn helemaal anders uitgedraaid. Niemand had dit scenario kunnen verzinnen. Hun laatste
schoolfeest was anders dan anders en ook hun bosklassen dreigden in het water te vallen. Als alles goed gaat, kunnen zij
hun laatste bosklassen toch nog ervaren. We kregen in ieder geval groen licht van de preventiedienst na het opmaken van
de risico-analyse.
Ondanks het feit dat we in quarantaine geweest zijn en de school gesloten werd wegens medische redenen hebben de
kinderen van G8 toch de kans gehad hun jaar zo goed mogelijk af te werken. De klassenraad heeft weloverwogen gewikt en
geoordeeld. We gaan dit afronden, en bekronen met een officiële diploma uitreiking. We doen al het mogelijke om de
kinderen en hun ouders op een gepaste, waardige en toch feestelijke manier te ontvangen, te huldigen en te vieren op
maandag 28 juni, uiteraard aangepast aan de geldende veiligheidsnormen.
Betrokken kinderen en ouders krijgen een individuele uitnodiging voor deze avond.
In deze nieuwsbrief wens ik alle “afstudeerders” een pracht van een toekomst. Het ga ze goed !!

Laatste schooldag
De laatste schooldag voor de kinderen valt dit schooljaar op 29 juni. Het is die dag nog een hele dag school. De

kinderen krijgen deze dag eveneens hun rapport, tekeningen… mee naar huis.
Nog een gesprek met de leerkrachten gewenst?
Stilaan wordt er meer versoepeld, toch moeten we voorzichtig blijven en samenscholing
vermijden.
Indien je nog een gesprek wenst met de juf of meester, geef het dan even aan. Samen
wordt er gezocht naar een geschikte manier en moment.

KWIK-show: KIJK-WAT-IK-KAN-show

Op de laatste schooldag staan de talenten van al onze kinderen centraal.

Schooljaar 2021 - 2022
Het schooljaar is nog niet voorbij, maar toch moet er ook al worden nagedacht over het
volgende schooljaar.
In het schoolgeluidje ‘zomereditie’ informeren we jullie over het Sint-Vincentteam, de
leerkrachtenverdeling, de nieuwe schoolraad en de jaarkalender voor het nieuwe
schooljaar! De jaarplanning werd al voorlopig opgemaakt. Wil je toch al plannen
maken, vraag dan even naar de voorlopige planning.

Het schoolfeest was iets anders dan normaal omwille van corona, maar evengoed een knalfeest! ‘smorgensvroeg
liepen we ons wakker met de sponsorloop. Ik moet trouwens zeggen dat we supertrots zijn op alle kinderen, want
bijna iedereen heeft 10 rondes gelopen!!!! Vervolgens hadden we pret met de volksspelen en springen op het
springkasteel. Ook de juffen en meesters deden mee.
Daarna konden we genieten van onze feestelijke
brooddoos, wat was het smullen! We kregen daarbij ook nog een heerlijk drankje. In de namiddag deden we een
polderwandeling in de prachtige natuur met alle kinderen van groep 1 en groep 2. En als afsluiter kregen we van de
ouderraad nog een verfrissend ijsje. En dan waren we al wat moe van al dat leuks en hadden we het voetbalveld
voor ons alleen om nog vrij te spelen. Wat een topdag! Allemaal voldaan en klaar voor een dutje achteraf.

Kaas– en wijnavond 24 oktober 2020

