
 



Agenda 

01.06.2022: Minitennis (namiddag) in de Mixx    3-4-5-6de leerjaar 

Meer info ontving je ondertussen van juf Margot.  

 

03.06.2022: Schoolreis Plopsaland      1ste en 2de leerjaar 
Praktische info krijgt u nog via de juf. 
 
05.06.2022: Pinksteren 
Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na Pasen, tien dagen na Hemelvaartsdag. Het is 
daarmee de 50e dag na Pasen en de laatste dag van de paascyclus. 
Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op 
de apostelen en op andere aanwezige gelovigen. Deze Heilige Geest zou de leerlingen "alles duidelijk 
maken" en "alles in herinnering brengen” wat Jezus gezegd had.   

06.06.2022: Pinkstermaandag  géén school 

07.06.2022: Alles met de bal in de Mixx (voormiddag)   3de en 4de leerjaar 

12.06.2022: Schoolfeest          Iedereen van harte welkom!   

zie onderaan voor meer info. 

 
20.06.2022: Vijfdaags avonturenkamp Ardennen    6de leerjaar 
Onze 6deklassers vertrekken vandaag naar de Ardennen. We wensen hen een heel leuke vijfdaagse! 
Wil je hun avonturen vanop afstand een beetje volgen? Dagelijks zullen er op de website van de school 
een aantal foto’s worden gepost. 
 
21.06.2022: Schoolraad om 20.00 u. 
Agendapunten kunnen vanuit de oudergeleding worden overgemaakt aan Anne Van Es en/of Quirina 
Ooms. 
 
23.06.2022: Pennenzakkenrock  Mol       5de leerjaar 
 

24.06.2022: Thuiskomst 6de leerjaar Avonturenkamp Ardennen  
 
27.06.2022: Schoolreis naar Hengelhoef     3de en 4de leerjaar 
Meer info volgt via de juffen. 
 

28.06.2022: Viering “einde schooljaar” in de kerk van Bergom  11 uur 
Iedereen van harte welkom! 
 
 
 



 
 
29.06.2022: Afscheidsreceptie 6de leerjaar 19.30 u. 
Alle ouders en kinderen van het 6de leerjaar krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Wij nemen dan 
afscheid van onze 6de-klassers, die klaar zijn voor een volgende stap… 

 
30.06.2022: Laatste “halve” schooldag (voormiddag!) 
Voor de kinderen is dit de laatste “halve” schooldag van het schooljaar. 
Het schooljaar eindigt om 12.15 uur.  
In de namiddag = géén school. 
Gelieve voor eventuele opvang te informeren bij de buitenschoolse kinderopvang van Lindekind. 
 

 

 

 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
 Facturatie maart/april 2022 

 


