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Beste ouders,
Hieronder vindt u de nieuwsbrief voor de periode van 12 mei tot 11 juni.
Alle ‘
-mededelingen’ werden reeds in een uitgebreide brief aan de betrokken ouders meegedeeld. Deze
brieven vindt u telkens terug op de website van de school onder ‘kalender’.

Vooreerst: proficiat aan onze vormelingen en aan de catechisten. Iedereen was vol lof over de eigentijdse
vormselviering op zaterdag 5 mei laatstleden!
Op zaterdag 12 mei vieren 32 kinderen hun Eerste Communie om 14.00 u. in de kerk van de Zilverberg.
De receptie vindt uitzonderlijk plaats in de turnzaal van onze school te Beitem. (Inkom via de gewone
schoolingang aan DE KETTING)
Op zondag 24 juni is er een dankviering mét receptie in de kerk van Oekene om 09.15 uur.
Net zoals de kinderen van het derde leerjaar (op maandagnamiddag 7 mei) zullen ook de kinderen van het
derde kleuter op maandag 14 mei deelnemen aan een verkeersparcours op de wielerpiste te Rumbeke. De
preventiedienst van politiezone RIHO wil zich op die manier inzetten voor de verkeersveiligheid van de
kinderen. Er zijn een aantal kinderfietsen met afneembare steunwieltjes ter beschikking voor deze jonge
kinderen. Op het binnenplein van de wielerpiste oefenen ze een aantal basisvaardigheden zoals stoppen aan
de rode verkeerslichten, op de juiste manier rond een rotonde fietsen, enz…
Dank aan de (groot)ouders die mee instonden/instaan voor het vervoer!
De ouderraad stimuleert onze kinderen bij het dragen van een fluohesje! Als
stimulans hebben 3 klassen dit jaar een ‘bonus’ verdiend. Dit schooljaar zijn
het de klassen 1A, klas 2 en klas 6 die het hoogste scoorden. De kinderen
van klas 6 ontvingen een waardebon van 400 euro. Zij gaan hier mee op
donderdag 7 juni naar de dierentuin van Antwerpen. De andere klassen
voegden hun cheques samen en zullen VIP-gasten zijn in de ‘Bar Tresor’ aan
de parking van de Euroshop. Daar zullen ze op een mooie
donderdagnamiddag eind mei of in juni een onvergetelijke namiddag beleven
in de afgesloten kinderzone van 500 vierkante meter met onder meer een
zandbak, springkastelen, een hindernissenparcours... Een ijsje en een
drankje zal hen tussendoor aangeboden worden.
We hopen natuurlijk op mooi weer en wachten telkens de weersvoorspelling op woensdag af.
Op woensdag 16 mei nemen de meisjes van het zesde leerjaar deel aan een krachtbaltornooi te Moorslede
Op donderdagvoormiddag 17 mei trekken de kinderen van klas 2 zoals elk jaar naar
STAP (stedelijke academie voor podiumkunsten) te Roeselare. Zij kunnen er ‘proeven’
van enkele frisse sessies boordevol muzieknoten, woordenrijen en danshuppels!
Wie weet hebben zij de smaak te pakken en starten ze volgend jaar met een opleiding
dictie, muziek, …?
De kinderen van klas 5 en 6 trekken op 17 en 18 mei op tweedaagse schoolreis met onder meer het bezoek
aan Archeon in Nederland en de Kalmthoutse Heide. Zij overnachten in een jeugdherberg in Bergen Op
Zoom.
Op maandag 21 mei: geen school (Pinksterenmaandag).

Op dinsdagvoormiddag 22 mei is er fietsexamen voor de kinderen van klas 6 in Rumbeke. Vooraf kunnen de
ouders met hun kind het parcours al verkennen. Wij verkennen het op dinsdag 15 mei in de namiddag. Ook
al zal het de weg niet zijn die de zesdeklassers volgend schooljaar per fiets zullen moeten afleggen, toch is
dit een leerrijke ervaring.
Op donderdagvoormiddag 24 mei komt de schoolfotograaf op bezoek (in de voormiddag). Er worden
zowel klasfoto’s als individuele foto’s genomen. Net zoals vorig jaar gaan we opnieuw te werk met de online
webshop van de schoolfotograaf. Uw kind zal een inlogkaartje meekrijgen. Daarop staat de persoonlijke code
waarmee je kan inloggen op de webshop (www.schoolfotografie.be).
De bestellingen en de betalingen zullen uitsluitend online kunnen gebeuren. De
levering van de foto’s gebeurt via de school.
Mocht u dan hulp nodig hebben om de bestellen, spring gerust binnen. We helpen je
graag verder.
MERK OP: Er is ook mogelijkheid om PASFOTO’S te laten nemen, die je kan
gebruiken voor officiële documenten (b.v. identiteitskaart). Indien dit het geval
is, wil dit vooraf laten weten aan mij via email: sintlodewijk@arkorum.be.
Voor de pasfoto’s is wél een aankoopverplichting (5 euro voor een set van 6
pasfoto’s).
Een pasfoto maken neemt immers heel wat tijd in beslag omdat de
reglementering hiervoor heel uitgebreid is. De pasfoto’s worden onmiddellijk
geleverd - niet online bestellen dus).
Op donderdagnamiddag 24 mei is er medisch schooltoezicht voor de kinderen van het tweede kleuter B (juf
Sophie) in de Kattenstraat te Roeselare.
Op vrijdagvoormiddag 25 mei is er medisch schooltoezicht voor de kinderen van het tweede kleuter A (juf
Hendi)
Op vrijdagnamiddag 25 mei worden enkele schilderpanelen op onze speelplaats ingehuldigd.
Het zesde leerjaar nam op 15 maart deel aan het nationaal
project ‘Schilder op school’ met als thema ‘FC. De Kampioenen’. De
peters van dit project zijn dan ook niemand minder dan Jan Verheyen
(regisseur) en Herman Verbruggen (acteur: ‘Markske’). Met dit
initiatief wil men het beroep van de schilder in de kijker zetten.
De leerlingen van het zesde klas 6 werden in het VTI van Roeselare
verwacht om de ganse dag te werken aan de schilderpanelen. Dit
gebeurde onder leiding van vakmannen, leerkrachten en
vijfdejaarsstudenten ‘schilder en decoratie’ van het VTI. De
leerlingen hebben genoten van deze dag en vonden dit dan ook een
unieke ervaring.
Wat gebeurt er nu met de panelen?
De schilderpanelen krijgen een plaats in onze school Op vrijdag 25 mei 2018 om 13.30 u. vindt de inhuldiging van hun werk plaats
op de grote speelplaats van onze school. Ook alle ouders van onze zesdeklassers zijn hierbij uitgenodigd.
Op woensdag 30 mei wordt het gehoor van alle kinderen van klas 1 getest (medisch schooltoezicht).
Op donderdag 31 mei is er medisch schooltoezicht (op school) voor de kinderen van het eerste leerjaar A.
Vrijdag 1 juni: laatste maal zwemmen voor dit schooljaar (het lager)

ZATERDAG 2 JUNI: EUROSHOP STREET RUN - ZONDAG 3 JUNI: SCHOOLFEEST
Op maandag 4 juni is er schoolreis voor het eerste kleuter A en B (indoor speelplein Funnyparc te
Oostnieuwkerke).
In de namiddag bezoeken de kinderen van klas 2 de expo ‘Afrikaanse kunst’ in ‘De Directeurswoning’ te Roeselare.
Er wordt een gratis rondleiding en korte workshop gratis aangeboden. Ook het vervoer er naar toe is gratis.
Op maandagnamiddag 11 juni kunnen de klassen 1A en 1B van ditzelfde uitzonderlijk aanbod genieten.
Op donderdag 7 juni trekken de kinderen van het derde kleuter en eerste leerjaar A en B naar het Boudewijnpark te
Brugge.
Op vrijdag 8 juni is er medisch schooltoezicht (op school) voor de kinderen van het eerste leerjaar B.
groeten, Dirk Berghman

