Kleine kinderen
geef je
diepe wortels.
Grote kinderen
vleugels.

INFOBRIEF VOOR L6
Juni 2020
Beste ouders,
Met deze brief geven we jullie graag wat info i.v.m. het einde van het schooljaar voor de leerlingen van
het zesde leerjaar. ’t Zijn vreemde tijden … heel wat kon, kan niet doorgaan. Toch willen we graag nog
‘iets bijzonders’ doen met de leerlingen die dit jaar de school verlaten.

KAJAK
Donderdag gaan we kajakken. Gelukkig mag buiten sporten en kunnen we het kajakken dus ook dit
schooljaar laten doorgaan.
Op donderdag 25 juni, gaan we met de fiets naar de Kijkuit in Beernem. Wij zijn terug op school om 15
u. Nodig: lunchpakket, koek/drankje voor tussendoor en reservekledij. Zorg voor gepast schoeisel
(sandaal, waterschoen, sportschoen) voor in de kajak. De prijs hiervoor is 10 euro. Dit komt op de
maximumfactuur.

KLASFUIF
Vrijdag starten we onmiddellijk na school met een klein afscheidsfuifje voor L6. We eindigen om 18 u.
Ouders die hun zoon of dochter komen ophalen wachten best aan de meeting point.
Indien iemand niet kan blijven voor de fuif, graag seintje via mail : stijn.verhulst@baslos.be en
annika.devos@baslos.be

OUDERCONTACT
De leerlingen krijgen dit jaar een groeirapport op donderdag 25 juni. We vermoeden echter dat de meeste
leerlingen al een secundaire school kozen. Het rapport is dan ook slechts een bevestiging van de
gemaakte keuze. Voor L6 wordt er dus geen oudercontact georganiseerd.
Voor de ouders die wel nog vragen hebben, bijkomende informatie wensen,… kan je rechtstreeks met
de leerkrachten afspreken. stijn.verhulst@baslos.be en annika.devos@baslos.be

AFSCHEID L6
Je kind zit in het zesde leerjaar. Binnenkort zal het onze school verlaten en nieuwe horizonten verkennen.
Een belangrijke periode wordt afgesloten.
Door de maatregelen rond Covid-19 kunnen we dit jaar geen afscheid organiseren zoals we het gewoon
zijn. We kiezen noodgedwongen om ons slotmoment vast te leggen op video. Het beeldmateriaal hiervan
zullen we aan alle ouders bezorgen, zodat jullie dit thuis samen met de kinderen en familie nog eens
kunnen bekijken.

Vriendelijke groet
Juf Annika, meester Stijn
Anne, directeur

