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Welke IK-JIJ-WIJopdracht(en) kies jij voor de komende maand? 

 

IK-OPDRACHT: Verleg je aandacht van je hoofd naar je lichaam. Activeer je 

zintuigen; kijk de ogen uit je hoofd, proef je te pletter, ruik, luister én voel als 

nooit tevoren. Door aandacht te geven aan wat je voelt, hoort, ruikt, proeft en 

ziet, worden je gedachten rustig. 

 

JIJ-OPDRACHT: Wandel een dag letterlijk en figuurlijk in de schoenen van 

iemand anders, ontbijt met zijn lievelingsfruit, haar lievelingsboterhammen, doe 

zijn hobby, volg haar les, kijk zijn favoriete tv-programma. Wat heb je vandaag 

geleerd? Geef hem op het einde van de dag jouw schoenen. 

 

WIJ-OPDRACHT: Verzamel iedereen uit je gezin. Doe de gordijnen dicht en het 

licht uit. Zet om de beurt je lievelingsmuziek op. Luister echt en geniet samen. 
 

 

NIEUWSBRIEF  
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Dag iedereen, 

 

We staan voor de laatste schoolmaand;  

IK-JIJ-WIJ ronden samen het schooljaar af! 

 

In de maand juni verwachten we het zonnetje te zien en te voelen…. 

In de maand juni staan er weer uitstapjes gepland…. 

In de maand juni staan er heel wat toetsen gepland in het lager…. 

In de maand juni wordt onze sportdag gepland….. 

In de maand juni houden onze kleuters hun frietjesfeest…. 

 

In de maand juni bedelen we onze tapaplanken: 

Heel veel dank aan alle mensen die de verkoop van onze tapaplanken heeft 

gesteund. We kunnen 508 eters iets heel lekkers aanbieden!! 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data voor de rest van dit schooljaar : 

-vrijdag 4 juni: 3de lj op schoolreis 

-TAPASCHOTELS 5 juni : TAPAS worden geleverd of opgehaald 

-woensdag 23 juni: sportdag kleuterschool 

-vrijdag 25 juni: 4de lj, 5de lj en 6de lj op schoolreis 

-dinsdag 29 juni: sportdag lagere school 

-dinsdag 29 juni: receptie schoolverlaters 

 

Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022  

Start schooljaar: woensdag 1 september ’21 

kijkmoment op maandag 30 augustus’21 van 10.30u – 12u 

 

Schoolvakanties:  

Herfstvakantie: van maandag 1/11 tot en met zondag 7/11 

 Wapenstilstand: donderdag 11/11 

 Kerstvakantie: van maandag 27/12 tot en met zondag 9/01 

  24 december is maar een halve schooldag. 

 Krokusvakantie: van maandag 28/02 tot en met zondag 6/03 

Paasvakantie: van maandag 4/04 tot en met Paasmaandag 18/04 

Hemelvaartsdag met brugdag: donderdag 26/05 en vrijdag 27/05 

Pinkstermaandag: 6/06 

Begin van de zomervakantie: vrijdag 1 juli 

 

Facultatieve dagen: vrijdag 1 oktober ’21 en maandag 6 december ‘21 

 

Een blik op de volgende maanden 



Pedagogische studiedagen: woensdag 20 oktober ’21, woensdag 26 januari ’22 

en woensdag 4 mei ‘22 

 

Instapmomenten in de peuterklas: 

Maandag 1 september 2021 

Maandag 8 november 2021 

Maandag 10 januari 2022 

Dinsdag 1 februari 2022 

Maandag 7 maart 2022 

Dinsdag 19 april 2022 

Maandag 30 mei 2022 

 

Kent u peuters die volgend schooljaar 2 jaar en 6 maanden worden en nog niet  

zijn ingeschreven in onze school? 

Laat ze gerust contact opnemen met onze school! 

 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT…………… 

 

-dat Diëm Michiels straalt als grote broer! 

Zijn broertje MAX is geboren op woensdag 26 mei.  

Dikke proficiat aan mama en papa!!! 

-dat de leerlingen van het 5de leerjaar nog prima wisten hoe ze met de 

praatbox moesten werken? 

-dat ze goed hun best deden om flink te volgen, ook al is dat online niet altijd 

even gemakkelijk? 

-dat ze het oh zo spijtig vonden dat ze WEER hun spreekbeurten moesten 

uitstellen? 

-dat we al zo vaak een déjà vu hebben gehad dit schooljaar, maar een testbus 

op school, dat was wel de eerste keer. 

-dat meester Jens zijn stage in het zesde leerjaar er op zit? 

-dat ze samen veel leuke dingen gedaan hebben? 

-dat we meester Jens nog veel succes wensen in zijn verdere studieloopbaan? 

-dat onze 1ste graad een groot struisvogelei meekreeg vanuit Planckendael 

-dat juf Liane dit perfect heeft leeggemaakt en een lekkere omelet heeft 

klaargemaakt. 

-dat de ijsjes in Planckendael altijd lekkerder zijn dan ergens anders….. 

-dat het zalig “schoolreisweer” was voor onze eerste graad. 

-dat meester Rudi afwezig blijft en dat juf Leen de klasjuf van het 6de lj blijft tot 

het einde van het schooljaar. 

  
 

WIST JE DATJES 



 
Bedankt aan de ouders die het 5de lj vervoerden van en naar De Mosten. We 

vonden het super fijn dat er ook ouder(s) mee op het hoogteparcours gingen. 

 

Bedankt aan de papa-schrijnwerkers die het 4de en 5de leerjaar van hout 

hebben voorzien voor hun 'techniekklassen'! 

 

Bedankt aan de helpers bij het naaien van de kussentjes in het 4de leerjaar. 

Dankzij hun hulp heeft iedereen zelf een zacht knuffelkussentje kunnen maken! 

 

Bij voorbaat dank aan alle (groot)ouders die met 4-5-6 mee naar 

Bobbejaanland gaan of zouden willen gaan. We hebben zoveel kandidaten 

dat we namen moesten trekken... Wie weet roepen we nog wel iemand op van 

onze reservelijst! 

 

Bedankt aan alle mensen die ijverig meespaarden voor doppen, eierdozen, 

botervlootjes, oude cd's, actimel-potjes... Alles komt goed van pas! 

(Eierdozen van 4 eieren mogen nog altijd meegebracht worden. Ook 

rechthoekige botervlootjes mogen al terug gespaard worden. De voorraad is 

alweer geslonken.) 

 

Bedankt voor de leuke workshop vilten in het 4de leerjaar. De kinderen zijn super 

blij met hun zomermobiel. 

 

Bedankt aan de priester die een uitgebreide rondleiding gaf in de kerk, tot op 

plaatsjes waar je anders nooit komt. Wat een grote kast met kleren hebben ze 

daar! De vierdeklassers waren er helemaal van onder de indruk. 

 

Dankjewel aan juf Els Milbou om mee te begeleiden in Planckendael. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze 6de jaar hebben de “eisen” voor de toekomstige partners neergeschreven:  

 

Jesse Janssens 

Ze mag niet verslaafd zijn aan bv roken, shoppen,… 

Ze moet grappig zijn. 

 

Wies Van Loon 

Ze mag geen kat mee in huis nemen. 

Ze moet met een auto kunnen rijden. 

Haar job mag geen nacht job zijn. 

 

Luna jonk 

Hij mag geen lange spaghettisliert zijn. 

Hij moet handig zijn. 

Hij mag niet de grote baas spelen. 

Hij mag mijn leven niet over nemen. 

Hij moet tijd maken voor onze kinderen.  

Hij mag ons geld niet uitgeven aan onnodige dingen.  

 

 Tijl Thienpondt  

Ze moet liefst ouder zijn dan mij. 

Ik wil niet dat zij een ex heeft met kinderen.  

 

Nele Konings 

Hij moet een waterrat zijn. 

Hij mag geen café openhouden.  

 

Ymke Verstraeten 

Hij kan goed koken. 

Hij moet kunnen paardrijden. 

 

Ilke Verdaasdonk  

Hij mag geen BadBoy zijn  

Hij moet leesbaar kunnen schrijven  

Hij mag niet naar anderen vrouwen kijken  

 

Liah Francken 

Hij moet in staat zijn de dieren eten te geven en elke zondag de koten uit te 

kuisen. 

Hij moet niet te snel op zijn teen getrapt zijn. 

Hij moet ook toestemmen om paarden, geiten, kippen, schapen, konijnen, 

ezels, shetlanders, vissen, honden, katten en andere boerderijdieren te 

houden. 

 

Ante Verbreuken 

Hij moet luisteren naar mij: anders krijgt hij geen eten. 

Hij moet een job hebben dat hij ook eens thuis is. 



 

Emma De Boeck 

Hij moet helpen in het huishouden. 

Hij moet graag op reis willen gaan. 

Hij mag niet de hele dag op zijn gsm zitten als dat niet nodig is. 

 

Renske Bogaerts 

Hij moet van dieren houden omdat ik later in een boerderijtje wil wonen. 

Hij moet ook graag reizen en nieuwe dingen ontdekken samen met mij. 

 

Lowie stevens  

Ze mag wel geen dokter zijn want dan is ze altijd weg. 

Ze mag het ook niet beter weten. 

Ze moet geen werk vinden. 

 

Marthe Haneveir 

Hij moet zorgzaam zijn. 

Hij moet met mij naar Afrika willen reizen. 

Mijn man moet een kindervriend zijn. 

 

Dorien Ceusters 

Hij moet altijd de vuilbakken buiten zetten. 

Als ik aan het werken ben, moet hij de kinderen van school halen en 

brengen. 

Hij moet mij soms ook meenemen naar een restaurant. 

 

Linse Van Gemert 

Hij mag niet vreemd gaan. 

Hij kijkt naar het innerlijk en niet naar het uiterlijk. 

 

Dawa Sherpa 

Ze moet meer dan het gemiddelde percentage weten van het internet. 

Ze moet een diploma hebben in mechanica. 

Ze moet mijn moeilijke woorden begrijpen. 

 

Robine Dermaut 

Hij mag een bril hebben. 

Hij mag een baard hebben. 

 

Kenjy Meeusen 

Niet te veel alcohol drinken en dronken thuis komen. 

Lief zijn voor mij. 

 

Gitte Paepen  

Hij moet kunnen koken. 

Hij moet sterk zijn. 



 

Shanel Dotse 

Hij moet wel bijna altijd grappig zijn en lief. 

Hij moet wel goed zijn in dingen repareren. 

Hij mag nooit gebrek hebben aan geld. 

Hij moet wel stijl hebben voor kleren. 

 

 

 

In het begin van de maand juni wordt er van elke klasgroep een klasfoto 

genomen. 

We hopen nog een leuke herinnering te maken van een bijzonder schooljaar. 

Joepie, IK-JIJ-WIJ op een mooie klasfoto van schooljaar 2020-2021!! 

 

 

 

 

 



 



 



 

di 1 Sport en spel 2-1-3 

Zwemmen 

Studio Mus 3de leerjaar 

wo 2  

do 3 13u tandarts online in het 6de lj 

vr 4 MST kleuters blauwe klas 

3de lj op schoolreis naar Bokrijk 

za 5 Afhalen en levering tapaplanken: Bedankt aan iedereen voor de steun! 

zo 6  

ma 7  

di 8  

wo 9  

do 10  

vr 11  

za 12  

zo 13  

ma 14 3de lj bezoekt de moestuin van juf Bernadette 

19u schoolbestuur 

di 15 Sport en spel 6-4-5 

Zwemmen 

wo 16  

do 17  

vr 18  

za 19  

zo 20  

ma 21  

di 22 Frietjesfeest kleuterschool 

wo 23 Bibboeken worden opgehaald 

Sportdag kleuterschool 

do 24  

vr 25 schoolreis 4-5-6 

za 26  

zo 27  

ma 28  

  MAANDKALENDER  
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di 29 Sportdag lagere school 

19u receptie schoolverlaters 

wo 30 We sluiten af per klas tot 10.30u.  

De kinderen worden opgehaald en/of gaan naar FERM. 

 DE GROOOOOOTE VAKANTIE IS GESTART!! 
 

 

 


