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Woordje van de directie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar kondigt zich reeds aan. Wat vliegt 
de tijd! Voor mijzelf was het als nieuwe directeur een aangenaam, boeiend, 
uitdagend en leuk eerste schooljaar in VBS Sint-Katrien!    
 
Maar het schooljaar is nog niet gedaan… Onze kalender voor juni toont 
alvast aan dat het (weer) een gezellige, drukke maand zal worden. Als nu 
ook de zon nog wat meer van de partij kan zijn, dan kunnen we de 
zomervakantie reeds achter het hoekje zien komen piepen!   
 

Nieuws uit de peuterklas: instappertjes 

 

 

 
Op maandag 3 juni mochten wij twee instappertjes 
welkom heten op onze school. We hopen dat Nand en 
Ellis zich snel thuis mogen voelen en dat hun eerste 
stapjes hier vlot en vrolijk mogen verlopen. Langs deze 
weg wensen we hen alvast succes! 
 

Afscheid 6de leerjaar 

 Op woensdag 26 juni 2019 worden de leerlingen van het zesde leerjaar 
samen met hun ouders en broer(s)/zus(sen) uitgenodigd voor de 
proclamatie van het zesde leerjaar. Op deze afscheidsavond zullen de 
kinderen nog een laatste keer het beste van zichzelf geven.Tevens wordt 
het rapport, het getuigschrift en een aandenken van de school overhandigd. 
 
Na het officiële deel is er een receptie aangeboden door het oudercomité en 
zullen we klinken op een mooie toekomst voor de kinderen die onze school 
verlaten: Ceuppens Helena, Cooreman Vincent, De Clercq Mauro, De 
Dekker Louise, Denoyel Estée, Dierickx Connor, Dierickx Rune, Gruwé 
Dennes, Meerman Birger, Muylaert Thijs, Ponnet Julie, Roman Janne, Van 
de putte Julie, Vanderhaegen Limke, Van Hecke Jonathan, Verhecken Zoë.  
 

Nieuws van de schoolfotograaf 

  
Voor dit schooljaar heeft onze schoolfotograaf individuele, familie- en 
klasfoto’s opnieuw online gezet. Ieder kind kreeg een document mee dat 
verwijst naar de online-bestelsite www.vdeonline.com en waarop u de 
unieke en beveiligde foto-ID vindt die leidt naar de foto’s van uw kind online.  
Op de online-bestelsite kunt u de individuele en de klasfoto van uw kind 
bekijken, bestellen en betalen. Voor de bestelling respecteert u wel de 
aangegeven termijn, vermeld op het document (vrijdag 14/06/2019) 
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Schoolfeest 

  
Op zaterdag 15 juni organiseert VBS Sint-Katrien een schoolfeest met als 
thema ‘St(r)ap je mee’ naar analogie met ons jaarthema van Leeftocht ‘Stap 
je mee’. Doel van het schoolfeest is er een een leuk, gezellig en actief 
familiefeest van te maken in een ontspannen sfeer!  Programma: 
 
13.00-17.00 uur: een wandel/fietszoektocht met keuze uit drie parcours: 
sokjespad ( ± 3km – wandelzoektocht => toegankelijk voor buggy’s), 
schoenenpad ( ± 8km – wandel/fietszoektocht) , laarzenpad ( ± 18km – 
fietszoektocht). Vanaf 13.00 uur is het mogelijk om in te schrijven voor één 
van deze parcours. Per gezin kan u één of meerdere deelnameformulieren 
aankopen om deel te nemen aan de zoektocht. Een deelnameformulier kost 
€5.00. Hoe meer formulieren u aankoopt, hoe meer kans u maakt op één 
van volgende prijzen: Waardebon €300 vakantiecentra Vayamundo & 3 x 
Bongobon.  Om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, 
vragen wij u om een waterfles mee te brengen voor onderweg. U mag deze 
gerust vullen op school. Tevens raden wij u aan om een geel fluo-hesje te 
dragen, zodat u en uw kinderen goed zichtbaar zijn op de openbare weg!  
 
16.00-17.30 uur: een interactieve show van Splash, de nieuwe Kids 
Sensatie van 2019. Een wervelende Kinderdisco vol spektakel, dans, 
speciale effecten, humor en top entertainment. Splash deed o.a. 
voorprogramma's van de Ghost Rockers, De Helden, Ketnetband, 
Nachtwacht en staat in de zomer van 2019 op verschillende grote 
evenementen en familie-festivals. Deze show duurt 75 minuten en zal 
plaatsvinden in de kerk van Steenhuize. De Kloosterberg wordt afgesloten 
voor het verkeer waardoor kinderen veilig van de school naar de kerk 
kunnen gaan om de show bij te wonen. Toegang is GRATIS! 
 
17.00 -19.00 uur: Na de wandel/fietszoektocht en kinderdisco show is het 
tijd voor een lekkere barbecue op school. Voor de vleeseters staat worst, 
spek, saté en kipfilet op het menu, de vegetariërs worden verwend met 
groenteballetjes en groenteburgers. Bij de barbecue wordt tevens een 
groentebuffet, Provençaalse en mosterdsaus, curryrijst en frietjes 
aangeboden. Kaarten kosten €16.00 voor volwassenen en €8.00. Deze  
kunnen besteld worden via het inschrijfformulier of via mail: 
maarten.deboe@sintlievenkbo.be . Gelieve uw bestelling ten laatste 
maandag 10 juni door te geven.  
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Studietoelagen vanaf 2019 - 2020 

 
 
 
 
 

 
Op 1 januari 2019 is “het Groeipakket” van start gegaan: de vernieuwde 
kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en 
secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door 
de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. 
 
Wat wil dit zeggen? Ben je een leerling in het kleuter- lager of secundair 
onderwijs? Dan moet je vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer 
indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de 
schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het 
vroegere kinderbijslagfonds). Al je vragen over de schooltoeslag kan je 
stellen via info@groeipakket.be . Ook op www.groeipakket.be vind je heel 
wat informatie. 

Planning einde schooljaar  

 
 
 
 

 

Op vrijdag 28 juni 2019 krijgt u naast het rapport (voor de leerlingen van LS) 
een infoboekje mee met o.a. wijzigingen schoolorganisatie, overzicht van de 
lokale verlofdagen, de pedagogische studiedagen en de belangrijkste data 
voor het komende schooljaar. Deze zullen – zoals ook dit schooljaar het 
geval was – steeds terug te vinden zijn op onze website en GIMME zodat de 
agenda’s op elkaar kunnen afgestemd worden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De grote vakantie wordt onder luid applaus ingezet op vrijdag 28 juni 2019 
om 12.00 uur . Er is geen opvang voorzien in de NM! Nadien gaan de 
schoolpoorten t.e.m donderdag 31 augustus dicht voor onze kinderen. We 
verwachten dan iedereen fris en monter terug op maandag 2 september!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In de vakantieperiode is onze school administratief open t.e.m. vrijdag 5 juli 
en vanaf maandag 19 augustus 2019. Openingsuren: 09.00-12.00 uur & 
13.30 – 15.30 uur.  

Jarigen van de maand mei 

 
 
 
 
 

 

Hiep hiep hoera voor de 🎉jarigen🎉 van mei! Lewis (3KL), Matiz (3LJ), 

Nand (2KL), Aster (3KL), Julie (3KL), Jinte (2LJ), Chloé (1LJ), Liam (1LJ), 
Guust (3KL), Laurien (1LJ), Dennes (6LJ), Matthew (1LJ), Geike (2LJ), 
Rune (6LJ), Hannes (3LJ) 
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  Maandkalender JUNI 2019 
 

                                           Activiteiten                                                           Jarigen v/d maand                                                     

Za 1  Nand (1KL) 
Aaron (3LJ) 

Zo 2  Mila June (1KL) 
Sophia (4LJ) 

Ma 3 - Leerlingenraad  

Di 4  Roos (1LJ) 

Wo 5  Lauren (2LJ) 

Do 6  Ypke (5LJ) 

Vr 7   

Za 8   

Zo 9 - Pinksteren 
- Vaderdag 

 

Ma 10 - Verlofdag: Pinkstermaandag Vincent (6LJ) 

Di 11  Marthe (3LJ) 

Wo 12   

Do 13  Trinity (PK) 
 

Vr 14  Irma (PK) 

Za 15 - Schoolfeest “St(r)ap je mee”  

Zo 16   

Ma 17   

Di 18   

Wo 19  Robbe (3KL) 

Do 20 - Schoolreis naar Gent (3de graad) Roan (2KL) 

Vr 21 - Schoolreis naar Jabbedoe & Herzele 
(2KL+3KL) 

 

Za 22  Milan (4LJ) 

Zo 23   

Ma 24 - Zwemmen (3KL/2LJ/3LJ/4LJ/5LJ/6LJ) 
- Fietsproef op school (1ste graad)  

 

Di 25 - Oudercontact 
- Terugkomdag bij politie en brandweer (prijs 
tekenwedstrijd 3LJ)  

Zoé (2KL) 

Wo 26 - Uitreiking getuigschriften 6de leerjaar + 
receptie.  
- Sportdag Kleuter 

 

Do 27 - Sportdag Lager  

Vr 28 - Afscheid 6de leerjaar voor alle kinderen 
- Rapport periode 6 
- Laatste schooldag 

Elena (4LJ) 

Za 29 - Vakantie! Viktor (2LJ) 
Leon (3KL) 

 


