
Het schooljaar is voorbij …
We droomden groots, leerden veel nieuwe dingen bij

en beleefden samen zalige avonturen.
We zwaaien onze vriendjes uit die klaar zijn voor de grote school.

Ontzettend veel succes, jullie gaan dat fantastisch doen!

Geniet van een zalige zomervakantie, lieve Engelhoekertjes!

De vakantie is ook het ideale moment om onze klassen
eens extra onder handen te nemen.

Alle hulp is welkom op één van de klusjesdagen!

donderdag 7 juli 2022 vanaf 16u00
en

woensdag 17 augustus vanaf 16u00

Graag een seintje aan de juffen als jullie kunnen komen helpen.
Dankjewel!



Enkele belangrijke data voor volgend schooljaar …

OPEN KLASMOMENT
Ben je ook reuze benieuwd naar je nieuwe klas?

Kom samen met je ouders, broers en zussen een kijkje nemen op
zaterdag 27 augustus vanaf 16u00. Achteraf kunnen we gezellig bijpraten in de bar!

Er is ook iets lekkers om te knabbelen voorzien!

INFO-AVOND
Alle ouders zijn van harte welkom op de info-avonden op maandag 12 september

(Loeloe- & Pompomklas) en woensdag 14 september (Julesklas), telkens vanaf 20u00.
Graag jullie aanwezigheid bevestigen voor 1 september via e-mail.

OUDERRAAD
De eerste ouderraad van het schooljaar gaat door op

donderdag 22 september om 20u00 op de Engelhoek.

KERSTONTBIJT
Op zondag 18 december om 8u30 kunnen we samen met alle gezinnen genieten van

een ontbijt in de refter van de U7. Op die manier leren we elkaar wat beter kennen.
De kleuters zorgen voor een mini optreden!

PROJECT
Net zoals het kunstproject en de tentoonstelling zal er ook volgend schooljaar een

project zijn waar alle kleuters volop samen aan werken.
Er is een toonmoment op vrijdag 3 februari van 15u00 tot 19u00.

Iedereen welkom!

MOEDERDAG-PICKNICK
We willen héél graag onze fantastische mama’s verwennen met een heerlijke picknick

op vrijdag 12 mei van 11u00 tot 13u00 aan de zeven heuveltjes in Vichte.

SCHOOLFEEST
Hét evenement van het schooljaar! Op zaterdag 3 juni 2023

geven onze kleuters het beste van zichzelf op ons jaarlijks schoolfeest.
Zet deze datum alvast met stip in jullie agenda!


