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Voorwoord
Beste ouder,
De GWP’s en schoolreizen zijn afgelopen, onze leerlingen van het 6de leerjaar en 3de kleuterklas zijn
uitgewuifd en gediplomeerd. De laatste werkblaadjes en toetsen zijn ingevuld en verbeterd. In de
klassen is alles opgeruimd en aan de kant geschoven: klaar voor de grote vakantieschoonmaak.
De grote vakantie staat voor de poort en daar hebben we met z’n allen toch wel naar uitgekeken! Het
was een pittig schooljaar dat toch wel in het vakje ‘speciale gevallekes’ mag gestoken worden. Meer
dan een half schooljaar heeft corona de werking gedomineerd. Leerkrachten moesten terug naar de
basis: geen klasgroepen mixen, iedereen vaste plaatsen,… Leerlingen en leerkrachten moesten in
quarantaine, ouders mochten niet binnen op school, virtuele contacten en die vervelende
mondmaskerplicht creeërden afstand.
Maar na de krokusvakantie mocht er terug wat meer, konden we weer plannen maken en uitstappen
doen. Tijdens het schoolfeest werd zeer duidelijk hoe erg we mekaar hadden gemist! Dankzij jullie het mooie weer zat er mogelijk ook wel voor iets tussen- was dit een zeer groot succes! Bedankt aan
iedereen die heeft geholpen, bedankt dat je aanwezig was!
Nu ik terugblik op mijn eerste jaar als directeur van GO! Bs De Blokkendoos, kan ik alleen maar zeer
tevreden en gelukkig zijn. Ik heb vele mooie mensen leren kennen en alvast een eerste lading warme
herinneringen aangelegd. Dit smaakt overduidelijk naar meer!
Nu is het tijd om de knop even omdraaien, de batterijen terug
opladen. Ik wens u een hele fijne, fantasische vakantie, met hopelijk
een grote portie aan mooi weer. Geniet ervan!
Heel graag tot ziens!
Brenda Janssens

Op de kalender
01/07 – 31/08
26/08
29/08
01/09
06/06
06/09

08/09

08/09
09/09
13/09
16/09
19/09
20/09
27/09
28/09

Grote vakantie
Klusdag 09.30 u - …
Breek het ijs: kom kennismaken met de nieuwe klas, de
nieuwe leerkracht tussen 13.30 u en 14.30 u
Start schooljaar ’22 – ‘23
Zwemmen L2 + L3
Infoavond lagere school:
• L1 + L2: 18u – 18u30
• L3 + L4: 18u30 – 19u
• L4 + L5: 19u – 19u30
Infoavond kleuterschool:
• K1P + K1 : 18u – 18u30
• K2 + K3: 18u30 – 19u
L3: Promo academie Hemiksem
Sportsnoepdag + veldloop voor de lagere school
Zwemmen L1 + L3
Plantjesverkoop voor Kom op tegen Kanker
Start schoolstraat
Strap- en wieltjesdag
Zwemmen L2 + L3
Zwemmen L1 + L3
GEEN SCHOOL: Pedagogische studiedag

Even terugblikken
GWP L6 naar Voeren (30/05 – 03/06)

Een gevuld programma maakte er een supertoffe GWP van! De leerlingen konden genieten
van o.a. een geleid bezoek in de grotten van Kanne, wateronderzoek, boogschieten,
pizzabakken, wildcraft en orientatie en herberg games. Uiteraard was er ook ruimte voor
vrije tijd, gezellig samenzijn en fun! Bedankt juf en meesters voor de TOPbegeleiding!

Dag van de ouder (01/06)
Tijdens de dag van de ouder schotelden we jullie enkele raadsels voor. 10 raadsels leverden
elk een letter op. Met deze letters vormden we dan volgende zin:

Onze kinderen laten groeien doen we samen!
Schoolfeest (12/06)
D
A
N
K
U
W
E
L

Uitstap boerderij L3 (14/06)

Schoolreis L5/L6 Bobbejaanland (14/06)
Integratie K3/L1 (16/06)
Onze kleuters van de 3de kleuterklas mochten al een keertje gaan proberen in het 1ste
leerjaar. Kennismaken met mol en beer, het eerste woordje ‘ik’ herkennen en schrijven en
spelen op de grote speelplaats… Onze leerlingen van het 1ste leerjaar mochten nog eens
terug naar de kleuterschool. Dat was supertof!

Sportdag (17/06)

Twee speelplaatsen vol leuke dingen om te doen!
Springkastelen,
een
mechanische
stier,
sumoworstelen, reuzendarts – en voetbal,
ballenbad, stratego in het bos,… Er moest veel
gedronken worden door dat vele sporten!

Infomoment schoolstraat (21/06 en 23/06)
Tijdens 2 infomomenten informeerden we de buren en de
ouders over de schoolstraat die wordt opgestart op maandag
19/09/22. Deze datum is niet toevallig gekozen: dit is de
eerste dag van de week van de mobiliteit en ook strap- en
wieltjesdag.
De buren én ouders die aanwezig waren reageerden alvast
heel positief!

Schoolreis L3/L4 Planckendael (21/06)

Festival Den Brandt L6 (24/06)
Onze leerlingen van L6
konden proeven van
de echte festivalsfeer.
Eet
–
en
drankkraampjes
en
optreden
van
verschillende
artiesten o.a. Gers
Pardoel. Dit ging
allemaal door op het
domein van GO! MS
Den Brandt in Boom.

Schoolreis L1/L2 Bengelpop (28/06)

Uitwuif L6 (28/06) en K3 (30/06)
Van harte proficiat aan alle kleuters die de overstap maken naar het eerste leerjaar en aan
alle leerlingen die de overstap maken naar de secundaire school! We wensen jullie allemaal
heel veel succes!

Afscheid van juf Karen
Na 5 mooie jaren als juf en beleidsondersteuner, neem ik
vandaag afscheid van basisschool de Blokkendoos. Vanaf 1
september komt er namelijk een nieuwe uitdaging op mijn
pad. Ik krijg de kans om directeur te worden op basisschool
Himo in Willebroek. Hoe zwaar het soms is om een oude
deur te sluiten, bij ieder afscheid opent zich een deur naar
een nieuw begin. Ik ga de school, de collega’s en de kinderen
heel erg missen. Maar uit het oog, is zeker niet uit het hart!
Ik kom jullie zeker nog af en toe een bezoekje brengen!

Uitnodiging klusjesdag / Breek het ijs
Heeft u zin om samen met het team de school terug kidsproof te maken? Ziet u het wel
zitten om de handen uit de mouwen te steken om de speelplaats te schilderen, onkruid te
wieden, struiken te snoeien, op te ruimen? Dan bent u van harte welkom! We klussen op
vrijdag 26/08 van 09.30 u tot 15.00 u (of tot het werk gedaan is
). Lukt een hele dag niet,
geen probleem! Helpende handen zijn ook zeker welkom voor een aantal uurtjes!
Op maandag 29/08 hebben we tussen 13.30 u en 14.30 u een kennismakingsmoment: kom
je nieuwe klas bewonderen, kom kennismaken met de nieuwe leerkracht en krijg er een
lekker ijsje bovenop!
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