Nieuwsflash! Juni 2022
Met de zomer voor de deur maken heel wat meer
leerlingen gebruik van de fiets als vervoermiddel
naar school. De aanleg van de fietsstraat rondom
de school zorgt hierbij voor extra veiligheid.
Toch is het belangrijk om ook met je fiets in regel te
zijn. Daarom zullen de leerlingen van het 4de, 5de en
6de leerjaar op donderdag 16 juni gevraagd worden
om zoveel mogelijk met de fiets naar school te
komen. Gemeenschapswachters komen dan naar
school om een fietscontrole te doen. Deze is louter
adviserend en preventief.
Verder zal er op donderdag 23 juni (enkel voor het
6de leerjaar) een fietsexamen worden gehouden.
Het betreft een parcours in de buurt dat door onze
school is gekozen. Op cruciale punten zullen
ouders, gemeenschapswachten en politie controle
doen. Wie slaagt, krijgt een fietsbrevet van VSV.
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Fietscontrole en fietsexamen

Alle info over onze

school, alsook deze
nieuwsflash vindt u
steeds op

www.proosterbos.be

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023
Facultatieve vrije dagen: woensdag 5/10/2022 – woensdag 17/05/2023 – vrijdag
26/05/2023.
Pedagogische studiedagen: dinsdag 6/12/2022 – woensdag 15/03/2023.
Noteer ze alvast in je agenda!

Volg ons op

Proclamaties & einde schooljaar
Op maandag 27 juni 2022 om 19u30 worden onze
afstuderende zesdeklassers in de bloemetjes gezet.
Welkom via de Drossaardstraat!

Even stilstaan…

Dinsdag 28 juni 2022 zijn onze afstuderende kleuters aan de
beurt vanaf 14u00. Inkom via de normale kleuteringang.
Donderdag 30 juni 2022 eindigt de school om 12u10.
VEEL SUCCES MET DE TOETSEN EN EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE!

Noteer alvast in uw kalender!
Ma 06/06/2022
Di 07/06/2022
Wo 08/06/2022
Vr 10/06/2022
Di 14/06/2022
Wo 15/06/2022
Do 16/06/2022
Wo 22/06/2022
Do 23/06/2022
Do 23/06/2022
Vr 24/06/2022
Ma 27/06/2022
Di 28/06/2022
Di 28/06/2022
Do 30/06/2022

Pinkstermaandag: VRIJAF
Moev Kronkeldiedoe 1ste leerjaar
Leescultuur 1ste leerjaar A
Zwemmen 5-jarige kleuters
Zwemmen lagere school
Leescultuur 1ste leerjaar B
Fietscontrole 4de – 5de – 6de leerjaar
Leescultuur 1ste leerjaar C
Saenhoeve 1ste – 2de – 3de – 4de leerjaar
Fietsexamen 6de leerjaar
Zwemmen 5-jarige kleuters
Proclamatie 6de leerjaar
Zwemmen lagere school
Proclamatie 5-jarige kleuters
Start zomervakantie om 12u10. +++ OPGELET +++ GEEN EETZAAL.
NAMIDDAG GEEN LES. GEEN NASCHOOLSE OPVANG +++

“Je kan
nog zoveel
kleurpotloden
hebben.
Als je ze
niet gebruikt,
blijft alles
zwart-wit.”

06/2022 | Jaargang 9/8 | Vrije Basisschool PROOSTERBOS | Drossaardstraat 21 | 3630 MAASMECHELEN | T: +32 89 77 27 92 | www.proosterbos.be

