
 

 

            kalender juni 2021 

            scholen Ingooigem  

 di 1 1ste kleuter: medisch consult 

zwemmen (zie agenda) 

4+5+6:geen studie  

do 17  

 woe 2  vrij 18  

do 3  za 19  

   vrij 4 2+3: bib 

U7: afvalproject Viesvuilland 
zo 20 start Prutske op stap :wandeling 

za 5  

 
ma 21  

 zo 6  di 22 4+5+6: bib (boeken inleveren) 

ma 7 1: uitstap fruitgaard Sint-

Eloois-Vijve 

2+3: Rots en Water 

woe 

23 

einde toetsenperiode 

di 8  

 
do 24  

woe 9  vrij 25 1+2+3: bib 

lager: kennismaken met nieuwe klas 

 do 10 4: aura XS afsluit om 19.30 in 

U12 
za 26  

 

vrij 11  zo 27  

za 12  ma 28 proclamatie Maanklas om 18u in U7 

proclamatie zesde leerjaar om 19u30 

in U12 

zo 13 vaderdag di 29 einde schooljaar om 16u 

ma 14 sportdag kleuters en eerste 

leerjaar in u7 
woe 

30 

GEEN SCHOOL 

start grote vakantie 

di 15 zwemmen(zie agenda)  

woe 16  

 

 

 

 



Online info-avond over tips rond financieel opvoeden (vanuit het sociaal huis) 

 

Klik hier om in te schrijven 

 

Belangrijke data volgend schooljaar 

  Geen school op  donderdag 28 en vrijdag 29 oktober (pedagogische studiedagen) 

                             vrijdag 12 november 

                             vrijdagnamiddag 24 december 

                             woensdag 12 mei 

                             maandag 25 april 

Heilig Vormsel volgend jaar: zondag 24 april om 10u 

Eerste Communie volgend jaar: zondag 15 mei om 10u 

 

Kort doorschuifmoment naar de nieuwe klas/ proclamaties 

Op vrijdag 25 juni schuiven de klassen kort even door naar het lokaal en de leerkracht van 

volgend jaar. 

Zo maken ze al eens kennis met wat hen te wachten staat. 

Ook voor de derde kleuterklas organiseren we een overgangsactiviteit. 

De proclamatie van de kleuters en het zesde leerjaar zal op maandag 28 juni doorgaan. 

We starten in de u7 voor de kleuters om 18u, daarna begint de proclamatie van het zesde 

om 19u30 in u12. Alles verloopt buiten in open lucht. 

Volgens de huidige richtlijnen, zullen we de bubbels van de gezinnen gescheiden houden. 

Meer info volgt via de klas. 

 

Prutske op stap: gratis zomerwandeling 

Van 20 juni tot 20 juli nodigen we jullie uit om de Streuvelstoute te wandelen met jullie 

bubbel. Waarom? Omdat Prutske ook graag wandelde en we met de kinderen van de 

scholen per klas een filmpje maakten. Jullie zullen dit onderweg tegenkomen via QR-codes.  

Een flyer wordt nog bezorgd, maar plan deze activiteit al zeker in en hou Prutske-en jullie 

beentjes-levendig! Start aan het Lijsternest, parkeren kan aan de kerk. 

 

Laatste maand 

We gaan de laatste maand in van een memorabel jaar.  

De toetsenperiode kan bij de leerlingen van het lager voor wat extra druk zorgen. Bewaak de 

rust van jullie kind(eren).  

We wensen iedereen veel succes toe, ook voor de jongsten staan er nog heel wat leuke 

zaken gepland! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh0uUXq54EYB2vGaNYTwV4ob8nXchO24aYOPa0_EmLNzGbOA/viewform

