Sint-Lodewijksschool
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke Beitem

25 mei 2018

Beste ouders,
Proficiat aan onze eerstecommunicanten! Niet alleen de kinderen maar ook de volwassenen hebben zeker van
deze viering genoten. Dank aan de leerkrachten, catechisten, … en allen die hielpen tijdens de receptie na de
Eerste Communie!
Op zondag 24 juni is er een dankviering voor alle eerstecommunicanten en vormelingen en hun (groot)ouders
in de kerk van Oekene om 09.15 u. Daarna is er een receptie.

Volgende schooljaar:
-Eerste Communie op zaterdag 4 mei 2019 in de kerk van Zilverberg om 15.30 u.
-H. Vormsel op zaterdag 11 mei 2019 in de kerk van Zilverberg om 14.30 u.
Dank aan allen die meegeholpen hebben bij het afnemen van het fietsexamen van onze ‘zesdeklassers’ op 22 mei.
Hopelijk zijn de kinderen allen geslaagd en kunnen zij volgend schooljaar veilig fietsen naar het middelbaar onderwijs.
Proefwerken en oudercontact einde schooljaar:
Op dinsdag 12 en donderdag 14 juni zijn er interdiocesane proeven (wiskunde, taal en wereldoriëntatie) voor de kinderen
van het zesde leerjaar. Dit zijn proeven opgemaakt voor alle bisdommen.
Op vrijdag 15 juni begint de proefwerkenperiode voor de andere klassen van het lager. De proefwerkenperiode duurt
tot en met vrijdag 22 juni.
Een proefwerkenregeling wordt u op tijd door de juf /meester van de klas bezorgd.
De gemaakte proeven krijgen de kinderen mee naar huis. Graag alle proeven na ondertekening terug meegeven met de
kinderen. Zij dienen enkele jaren bewaard te worden op school.
Met het oog op de verdere begeleiding van uw kind, kan het zijn dat de zorgleerkrachten en/of de directie bij het
oudercontact aanwezig zijn.
ma. 25 juni: - oudercontact voor alle ouders van de klassen 1ste kl. A en B, 3de kleuter, de klassen van het eerste
leerjaar A en B, klas 4 en klas 5 vanaf 16.00 u. tot 18.00 u.
di. 26 juni: - oudercontact voor alle ouders van het kleuter en lager vanaf 16.00 u. (ook de klassen 3de kleuter, de
klassen van het eerste leerjaar A en B, klas 4 en klas 5) De ouders van die kinderen kunnen dus op beide dagen naar
het oudercontact komen.




Oudercontactstrookje ten laatste op vrijdag 15 juni (laten) afgeven aan de juf.
De ouder(s) van VOORNAAM……………………………… NAAM …………………………van KLAS…….
wenst / wensen naar het oudercontact te komen op:
maandag 25 juni (alleen voor de klassen 1ste kl. A en B, 3de kleuter, klas 1A, 1B, klas 4 en 5 van 16.00 u.
tot 18.00 u.)
dinsdag 26 juni. (voor alle klassen)
O Elk tijdstip vanaf 16.00 u. past voor mij.
O Elk tijdstip vanaf ..............u. past voor mij.

O Tussen ..................... u. en ......................u. (b.v. tussen 16. 00 u. en 18.30 u.)
O Wij wensen ook de zorgleerkracht te spreken i.v.m. de vorderingen van ons kind (voor het lager).

Handtekening ouder:
Euro Shop Streetrun en Schoolfeest 3 juni:
-Dringend!!! Wie nog wil inschrijven voor de euro shop street-run, graag tegen woensdag 30 mei. Je mag ook
inschrijven via sintlodewijk@arkorum.be
-Wie wenst aan te schuiven voor het middagmaal, graag ten laatste op woensdag 30 mei inschrijven.
-De sponsors worden vermeld (met hun logo) op de onderleggers.
De fotograaf kwam donderdag op bezoek. Er werden ook familiefoto’s gemaakt: kinderen van hetzelfde gezin
werden samen gefotografeerd.
Overige kalender tot einde schooljaar:
Er wordt niet meer gezwommen vanaf vrijdag 8 juni (laatste zwembeurt is op dus 1 juni). Behalve:
-op vrijdag 15 juni gaan de kinderen van het derde kleuter zwemmen. We vertrekken om 10.30 u. We zoeken nog
twee ouders die willen mee gaan om te helpen omkleden en ook IN het zwembad wat mee helpen begeleiden bij de
watergewenning / zwemmen. (Alles gebeurt in het ‘instructiebad’.) Wie zich kan/wil vrijmaken om te helpen, wil
je naam opgeven aan juf Cindy.
-op vrijdag 4 mei was er geen zwemmen voor de klassen 1B en 4 omdat de busmaatschappij het liet afweten. De
kinderen (klas 1B en 4) zullen gaan zwemmen op vrijdag 22 juni (inhaalbeurt).
Dinsdagnamiddag 5 juni: De lees(groot)ouders (die in de loop van het schooljaar mee hielpen begeleiden in het
eerste leerjaar) worden ‘in de bloemetjes’ gezet.
Vrijdagnamiddag 8 juni: Mevrouw Rita Baert (woont in Beitem) komt de kinderen van klas 6 uitleg geven over
sociale media. Als medewerker van CHILD FOCUS is zij een graag geziene spreekster om jongeren te wijzen op
de gevaren van sociale media.
Maandag 25 juni: doen de zesdeklassers ‘de boeken toe’. Vorige jaren organiseerde SVS telkens een doe-aansport-beurs te Kortrijk. Dit jaar lanceert SVS een nieuwe activiteit: BOEKENTOE@DEGAVERS (in DE
GAVERS te Harelbeke.) Meer info volgt…
Dinsdag 26 juni:
Doe-aan-sportbeurs voor de klassen 3 en 4 in de voormiddag in Roeselare (meer info volgt).
‘s Avonds is er oudercontact én net zoals vorig jaar: ‘ZOMERPOP-up café (ouderraad).
Woensdag 27 juni:
Afscheid van de leerlingen van klas 6. We nodigen de ouderraad en onze zesdeklassers samen met hun ouders
uit voor een receptie (van 19.00 u. tot 22.00 u.) op school.
De kinderen ontvangen dan ook hun getuigschrift waarvoor ze hun hele basisschoolloopbaan hebben gewerkt! Een
uitnodiging volgt…
Donderdag 28 juni:
De kinderen van de klassen 2, 3, 4 en 5 trekken naar de kleiputten in Rumbeke.
Meer info volgt van de klasleerkrachten.
Vrijdag 29 juni:
Er is school tot 11.45 u. Er is wél nog opvang (zoals op woensdag) tot 13.30 u.
groeten, Dirk Berghman

