
 

Nieuwsbrief juni 2022  
 

Activiteiten juni 2022 

Maandag 6 juni:    Pinkstermaandag – vrijaf  

Dinsdag 7 juni:                            Afsluiting bestelling foto’s 

Donderdag 9 juni:                      Blotenvoetenpad O.L.V.Waver OB 

Vrijdag 10 juni:                            Papadag OB 

Zaterdag 11 juni en zondag12 juni:  Ouder-doe-tuin-weekend  

(Vrienden van  Montessori) 

Dinsdag 16 juni:                          Beweegmoment OB met bewoners rusthuis  

Zaterdag 18 juni:   Schoolfeest: 10 om te zien!!  

Dinsdag 21 juni:                          Meedoedag OB 

Openklasmoment 9 – 10.30u voor nieuw 

ingeschreven leerlingen 

Donderdag 23 juni:  Pennenzakkenrock BB 

Oudercontact rapport 3 

Vrijdag 24 juni: Vrienden van Montessori om 19 uur: Allen 

welkom! 

Maandag 27 juni:    Proclamatie OB en BB 

Dinsdag 28 juni:                          Bengelpop MB 

Donderdag 30 juni:  Einde schooljaar om 12u05 

 

Zwemmen juni  2022  

Vrijdag 3  juni: kleuters en lager onderwijs  

Vrijdag 17 juni : kleuters en lager onderwijs 

Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de kus-en 

rijstrook van 8u15 tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor de 

zwembus.  

 

Uitstap Donderdag 9 juni 2022: kleuters blotevoetenpad  

Op deze donderdag gaan de kleuters naar Triple C in Onze Lieve Vrouw 

Waver.  Er zijn diertjes, er is een blotevoetenpad met hindernissen, er is 

speelmogelijkheid,… kortom, het wordt een actieve dag!! Gelieve uw 



  

2 
 

kind die dag aangepaste kledij aan te doen, reservekledij mee te geven 

en een picknick om ’s middags onze boterhammetjes op te eten. We 

vertrekken om 8.30u! Wees op tijd! 

De kostprijs van 8,5 euro wordt aangerekend via de schoolrekening  

 

Uitstap donderdag 23 juni 2022: Bovenbouw Pennenzakkenrock  

De bovenbouwers trekken naar het Zilvermeer in Mol.   Ze wuiven het 

schooljaar uit met allerlei leuke activiteiten en muziek.  

De bus vertrekt stipt om 8 uur aan de schoolpoort, rond de klok van 16uur 

15 worden de kinderen terug op school verwacht.  

Gelieve uw kind die dag aangepaste kledij aan te doen, picknick, 

voldoende water en zonnecrème en petje mee te geven.  

De kostprijs van 25 euro wordt verrekend via de schoolrekening.  

 

Uitstap Dinsdag 28 juni 2022: Middenbouw Bengelpop  

De middenbouwers gaan zich op 28 juni amuseren op de Keiheuvel in 

Balen.  We vertrekken aan de schoolpoort stipt om 8 uur met de bus.   

We zijn terug op school rond de klok van 16u30. 

Gelieve uw kind die dag een picknick mee te geven, zonnecrème, een 

hoedje of petje, aangepaste kledij.  

De kostprijs van 25 euro wordt verrekend via de schoolrekening. 

 

Melding politie: autoverkeer aan de school  

De politie maakt de ouders er attent op dat er op dinsdagmorgen GEEN 

auto’s mogen rijden tot aan de schoolpoort Kwakkelenberg. 

Die dag is het markt en hebben enkel marktkramers de toelating om tot 

aan de markt te rijden.   

 

 actie  

Als school verzamelen wij gebruikte batterijen.  Voor elke kilogram 

ingezamelde batterijen ontvangen wij punten.  Van deze punten kunnen 
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wij dan didactisch materiaal aankopen voor de leerlingen of materiaal 

voor de school.  

Dus verzamel thuis al je gebruikte batterijen bij elkaar en drop ze in de 

groene ton die je vind in de hal van de school.  

 

Wist je…. 

 

Dat Anne Frank,  Jeffrey P. Bezos - oprichter van Amazon, Jimmy Wales, 

mede-oprichter van Wikipedia , zangeres Beyonce, acteur George 

Clooney, Prins William en Prins Harry en vele andere bekenden Montessori 

leerlingen zijn? 

Dat onze ‘rospotten’  ten voordele van Kom op 

tegen kanker bijna helemaal gevuld zijn? Dank alvast aan ieder! Nog tot 

17 juni verzamelen we verder! Alle centjes en gouden muntjes nog steeds 

welkom! 

Dat wij 3 fijne Oekraïense leerlingen mochten ontvangen op onze 

school? Micha in BBb, Ivan in MBc en Eva in OBpeuterklas. 

Dat de reeds lang geparkeerde wagen parking achter de schooltuin is 

gesignaleerd aan de politie en eindelijk verwijderd werd? 

Dat we nog met plezier leuke tombolaprijzen voor ons schoolfeest 

ontvangen? 
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Jarigen van de maand juni  

 

Leerling  

 

Datum  Klas  

Peter De Vleeschouwer 01/06/2022 ICT Coördinator  

Tine D Hondt 05/06/2022 Directeur  

Jana Liekens 07/06/2022 Leerkracht  

Dikeç Boaz 09/06/2022 Juf Janne 

Vermeiren Laura 11/06/2022 Juf Aline 

Torfs Eline 12/06/2022 Juf Liese  

Smets Yintley 14/06/2022 Juf Catherine  

Öge Leora Leena  17/06/2022 Juf Janne  

Vossen Siena 18/06/2022 Juf Aline  

El Haddadi Abir  23/06/2022 Juf Anneleen  

Ekmen Aleyna 24/06/2022 Juf Sofie  

Jeroe Déciaria  24/06/2022 Juf Carmen  

Machelski Miro  24/06/2022 Juf Catherine  

Bourlard Louis  25/06/2022 Juf Carmen  

Verpoorten Eva 28/06/2022 Juf Carmen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


