
Einde in zicht 
Ongelooflijk hoe snel alles gaat… 
Nog enkele weken en het schooljaar is weer 
ten einde. En hoewel sommigen misschien 
stiekem aan het aftellen zijn… er valt nog 
heel wat te gebeuren! Dat bewijst onze ‘blik 
vooruit’ in dit krantje. Laten we vooral 
genieten van de vele mooie activiteiten op 
de planning!  
    

Schoolfeest 
De voorbereidingen voor de grootste activiteit 
van het schooljaar zijn volop bezig: ons 
schoolfeest. Ook nu weer zien we het als een 
uitdaging om alle aanwezigen een superdag te 
bezorgen! Deze week kennen de 
voorbereidingen hun hoogtepunt: donderdag 
en vrijdag vertoeven we in de Schelp om alle 
dansjes en toneeltjes tot in de finesse af te 
werken. Nog geen kaartjes voor dit spektakel? 
Tot woensdag 8 mei kunt u er nog verkrijgen…  

We trekken er op uit… 
Op het eind van het schooljaar gaat elke klas op schoolreis. Benieuwd waarheen?  

- peuters en eerste kleuter: De Ravotplekke - Wervik 
- tweede en derde kleuter: Horizon Educatief - Oostende 
- eerste en tweede leerjaar: Gravensteen /  Puyenbroeck - Gent  
- derde en vierde leerjaar: Pairi Daiza - Brugelette  
- vijfde en zesde leerjaar: VRT / Museum voor Natuurwetenschappen - Brussel 

 

 1

POSTHOORNKRANTJE 
  Normandiëstraat 57   8560 Wevelgem     056/42 76 83        directie@posthoorn.be 
  www.posthoorn.be 

Mei/juni 2019

WELKOM  AAN… 
  K1A: 
Matteo 

EEN BLIK VOORUIT… 

07/05  Kinderboerderij L2 
11/05  Schoolfeest 
12/05  Moederdag 
14/05  Fietsexamen L6 
15/05  Start zwemmen                       
 L4-5-6 
18/05  Vormsel 
20/05  Schoolreis L3-4 
21/05  Schoolreis L5-6 
23/05  Schoolreis K1A-B-C 
28/05  Oudercontact kleuter 
30/05  Hemelvaart  
31/05  Vrije dag 
04/06  Schoolreis K2-3 
05/06  Oudercontact kleuter 
06/06  IDP L6 
07/06  IDP L6 
08/06  Eerste Communie 
09/06  Pinksteren /       
 Vaderdag 
10/06  Pinkstermaandag 
11/06  Ouderraad 
16/06  Afscheid K3 
18/06  Schoolreis L1-2 
19/06  Schoolraad 
26/06  Afscheid L6 

+ check de kalender op 
onze website!

 

Sch lfeest  
ZATERDAG 11 mei 2019 

             evenementenhal DE SCHELP 

14.30 u Optreden 

16.15 u Gezellig samenzijn 

 

 

http://posthoorn.be/page.php?id=6
mailto:directie@posthoorn.be
http://www.posthoorn.be
mailto:directie@posthoorn.be
http://www.posthoorn.be
http://www.deravotplekke.be/nl
https://www.horizon-educatief.be/
https://historischehuizen.stad.gent/nl/gravensteen
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puyenbroeck.html
https://www.pairidaiza.eu/nl
https://www.vrt.be/nl/
https://www.naturalsciences.be/nl/museum/home
http://posthoorn.be/page.php?id=6


   Afspraken 
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ZWEMMEN OP WOENSDAG 
Op woensdag gaan de leerlingen van het lager zwemmen. Eind januari 
startten de zwemreeksen voor de onderbouw. Op 8 mei is de (voorlopig) 
laatste zwembeurt voor deze leerlingen. Tijdens de laatste week van het 
schooljaar plannen we nog een tiende beurt.   

Vanaf woensdag 15 mei starten de zwemreeksen voor de leerlingen 
van de bovenbouw. Deze klassen kunnen afwisselend genieten  van 
een dubbele beurt! 

MELK OP SCHOOL  
In januari informeerden we u over onze deelname aan het ‘Oog voor 
Lekkers’ - project (of Tutti Frutti). Via het project willen we leerlingen 
helpen om van fruit, groenten en melk een dagelijkse gewoonte te maken.  

Naast een stuk fruit op dinsdag (gedurende 20 weken), kunnen alle 
kinderen op vrijdag genieten van een gratis melkdrankje, dit tot het 
einde van het schooljaar. Naast de gewone koemelk bieden we ook 
sojamelk aan. 

OPVANG OP WOENSDAG 
De eerste zonnestralen hebben we reeds gehad. En hoewel die momenteel  
heel schaars zijn, blijven we hopen dat de maanden mei en juni ons toch 
nog heel wat mooie dagen te bieden hebben.  

Tijdens deze 2 maanden gaat op woensdagnamiddag de kinderopvang 
door op school. Nu maar duimen dat onze kids heel vaak kunnen 
genieten van een ‘buitenspeelmomentje’!
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Wist je datjes 
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AFSCHEID L6 EN K3 
Elk jaar nemen we eind juni afscheid van onze zesdeklassers. Er 
wacht hen een nieuwe uitdaging: het secundair onderwijs. 
Tijdens de laatste weken van het schooljaar oefenen ze aan 
enkele sketches en dansjes die ze dan op hun afscheidsavond 
naar voor brengen. Hun leerkrachten ondersteunen hen in deze 
voorbereiding.  
Dit schooljaar kwam het voorstel van enkele ouders om - in 
samenspraak met de ouderraad - ook een leuk afscheidsmoment 
te organiseren voor de oudste kleuters. Zij nemen immers afscheid van de kleuterafdeling.  
Dit plechtig moment gaat door op zondag 16 juni.  

OUDERRAAD 
Na de oproep van de ouderraad naar enkele 

vrijwilligers om de groep te vervoegen, mochten we  
ook daadwerkelijk enkele nieuwe gezichten  

welkom heten op de ouderraad afgelopen week.  
Het doet deugd te weten dat er mensen zijn  

waarop we kunnen beroep doen, die mee de handen 
uit te mouwen steken tijdens schoolactiviteiten.  

HELPERS 
Ook tijdens de lesuren werd dit schooljaar regelmatig beroep 
gedaan op de hulp van ouders en grootouders: denk maar 
aan de leesmoeders en -vaders, de chauffeurs,  
de begeleiders tijdens een fietstocht,  
de mensen die helpen tijdens het hoekenwerk, … 
Aan al deze mensen een hele grote DANK JE WEL !! 
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