
 

 

NIEUWSBRIEF  

GILO & GIKO KAART 

editie:  

uitschrijven? stuur een mail 

naar  directie@gilodekaart.be 

  

 
 

              Brasschaat, 29 mei 2019 

 

  

Beste ouders en kinderen, 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE INFO 

Dank aan alle helpende handen op het voorbije schoolfeest! 

Kalender voor de maand juni : 

 Maandag 3 Facultatieve verlofdag 

Dinsdag 4 Doorlichtingsweek  lagere school - 13u leerlingenraad 

Donderdag 6 2de ljr   gaat op uitstap naar Sea Life. 

Vrijdag 7 De kleuters van de 3de kleuterklas mogen al eens op de speelplaats van het lager spelen. 
(10.10 u) 
Tentoonstelling dinoproject 2de kleuterklas (info volgt) 

Maandag 10 Pinkstermaandag : vrije dag 

Dinsdag 11 De kleuters van de vlinderklas brengen een bezoek  aan de vrienden van Sterrenhuis. 
De kleuters van de 3de kleuterklas eten al eens een keertje in de refter van de lagere 
school. (ook donderdag 13/06) 

Donderdag 13 Zwemmen 1-2-3 

Vrijdag 14 De 3de kleuterklasjes gaan sporten in het gemeentepark. 
4de ljr gaat op uitstap met de milieuboot. 
Circusvoorstelling 2de ljr 

Maandag 17 De 3de kleuterklas gaan zwemmen. De 2de kleuterklasjes gaan naar de markt. 
19u schoolraad- 20 u  vergadering oudercomité 

Woensdag 19 Autoluwe schooldag  We komen allen met de fiets naar school – sportdag lagere school. 

Vrijdag 21 De kleuters van de 3de kleuterklas mogen al eens op de speelplaats van de lagere school 
spelen (10.10) 
Doorschuifnamiddag in de hele school. De kleuters spelen in een ander kleuterklasje. 
Namiddag :doorschuiven naar de volgende klas (behalve 6de) 

Maandag 24 Start skateweek lagere school –bib: binnenbrengen van alle boeken- 5de ljr gaat op 
uitstap  naar De Mosten- 

Dinsdag 25 De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas maken een uitstap naar “Oude Antwerpen” 
Skateweek lager-   het 1ste ljr gaat naar het Middelheim-het 4de gaat naar Hidrodoe-  
19u receptie 6de leerjaar 

Woensdag 26 10.30 u receptie voor de ouders en kleuters van de madeliefjes- en viooltjesklas. 
(uitnodiging volgt) 
Skateweek lager -  vieren van de jarigen van juni-  juli en augustus 

Donderdag 27 Dessertbuffet voor de kleuters van de 2de kleuterklas. 
Skateweek lager- uitstap 6de naar het grootste klimparcours van Europa en de Mosten 
Zwemmen 1-2-3- 
Oudercontact en rapport lagere school (behalve 6de ljr) 

Vrijdag 28 Laatste schooldag : fantastische SPORT- en SPRINGDAG!=>kleuters 
We springen het schooljaar uit! 
Skateweek lager - halve lesdag -afscheid lln 6de 
 Om 12u05 begint de grote vakantie 



  

Schooljaar 2019 – 2020  

Facultatieve verlofdagen: vrijdag 04/10/2019 en donderdag 

30/04/2020 

Pedagogische studiedagen: vrijdag 06/12/2019 en woens-

dag 29/01/2020. 

Maandag 02/09/’19 start van het nieuwe schooljaar. 

 

 

Woensdag 28/08/’19 kunnen de kleuters met hun ouders 

al eens komen kennismaken met de nieuwe juf en hun 

nieuwe klasgenootjes.  (tussen 13.30 u en 14.30 u.) 

In de week van 26/08/2019 worden de ouders gemaild bij 

wie hun kind in de klas komt te zitten. 

Wij kunnen de klaslijsten niet meer uithangen wegens de 

wet op de privacy.   

Dinsdag 03/09/’19  om 19.00 u infoavond voor de ouders 

van alle kleutertjes   

 

 

Op 19 mei is het sportdag op school. De kinderen krijgen 

eens een ander sportaanbod. We zorgen voor initiatie 

in verschillende disciplines. Info volgt nog ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de 

skateweek  mogen de kinderen rollerblades , rol-

schaatsen en steps meebrengen. (Geen hooverbord en 

geen go-carts)  Voorzie de kinderen van bescherming 

die voorzien is van hun naam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We merken steeds vaker dat kinderen die schoolplichtig 

zijn, afwezig zijn omdat ze vervroegd op vakantie 

gaan .  Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders 

maar jullie moeten weten dat deze afwezigheden ge-

noteerd worden als onwettige afwezigheden.  We kun-

nen voor bepaalde situaties begrip opbrengen maar we 

vragen wel om hierover eerlijk te communiceren.  Een 

ziektebriefje schrijven als een kind met vakantie ver-

trekt vinden we niet correct.  Gelieve hierover eerlijk te 

communiceren en de schoolplicht te respecteren.  Kin-

deren die onwettig afwezig zijn moeten door de leer-

krachten niet bijgewerkt worden. 

Voor de oudercontacten van 27 juni wordt u via een aparte 

brief uitgenodigd op afspraak. Die avond liggen ook 

alle verloren voorwerpen uitgestald aan de midden hal 

onder het afdak. Misschien herkent u wel dingen va uw 

kind en komen de spullen terug bij de eigenaar terecht. 

De laatste schooldag nemen we afscheid van de leerlingen 

van het zesde. We maken een erehaag aan de poort 

Leeuwenstraat. 

Heeft u vragen over de organisatie van volgend schooljaar 

dan kan u deze reeds doorgeven. Spreek ons gerust 

aan of neem contact op via mail of telefoon. 

Verdere praktische info  voor volgend jaar volgt in een brief 

eind juni. 

 

 

 Na een geslaagd schoolfeest waar vele mensen ervoor ge

 zorgd hebben dat er veel lekkers te verkrijgen was , kun-

 nen we meedelen dat we met de opbrengst een metho-

de taalkanjers kunnen financieren voor de school.  Hartelijk 

dank! 

 We zijn volop aan het werken aan een nieuw logo  voor 
 het oudercomité dat er een beetje moderner uitziet. We 
zullen een keuze maken uit verschillende ontwerpen die 
 door een ouder met talent gemaakt zijn.   

 Heeft u nog ideeën om de school te ondersteunen? Dan 
 kan u die doorgeven op oudercomite@gilodekaart.be 

 

 

 

 

KLEUTERSCHOOL 

LAGERE SCHOOL 

Vriendelijke groeten,  

Ann Eeman en Veerle Govaerts , directie 

Ben Van Tichelen , voorzitter oudercomité 

 

OUDERCOMITE 



 

 


