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NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF   eind   schooljaar juni 2015 schooljaar juni 2015 schooljaar juni 2015       jaargang 7jaargang 7jaargang 7---555 

PICARDSCHOOL   PICARDSCHOOL   PICARDSCHOOL   Een school waar pit in zit! 

VAKANTIEREGELING :  
Het secretariaat is open van 01/07 t.e.m. 7/07 en van 24/08 telkens 
van 10 u. tot 12 u. en op afspraak. 
 

OPENKLASDAG : Donderdag 27 augustus van 17u. tot 19 u .  
 
START NIEUWE SCHOOLJAAR :  Dinsdag 1 september 2015! 

 
REEDS VASTGELEGDE DATA VOLGEND SCHOOLJAAR :  
Sneeuwklassen van 23/01/2016 tot en met 31 /01/2016 
Verlofdagen: 7/10 - 23/11 - 7/12 - 01/02  
Grootoudersfeest: 29 of 30 oktober 2015 

GEBOORTENGEBOORTENGEBOORTEN   

Robbe Budenaers, ° 19 mei 2015, broertje van Lize Budenaers ( Juf. Leen) 

Lars Geysels, ° 27 mei 2015, broertje van Wout Geysels ( Juf. Leen) 

Xander Maene, ° 15 mei 2015, broertje van Jelle Maene ( 5B) 

Kira Bastijns, ° 19 mei 2015, zoontje van Kevin en Bianca ( poetsfirma ) 

OVERLIJDENSOVERLIJDENSOVERLIJDENS   

Leo Vanderheyden, +26 mei 2015, opa van juf. Leen en Overgrootvader van Ben ( K2B) en Roos ( K1A) 

André Leppens, +24 mei 2015, schoonvader van Marnix Braem ( schoolbestuur) 

Clementine Meelberghs, +19 mei 2015, overgrootmoeder van Amber Scroyen ( 3B) en Eline ( 1C) 

André Speelmans, +21 juni 2015, opa van Remco Hermans (6b) 

 VAARWEL EN TOT ZIENS! 

We nemen afscheid van onze zesdeklassers.  
 
Veel succes in jullie verdere leven en kom gerust nog 
eens langs!  
 
(Tymen Joris ontbreekt op foto)  

OOK KLEUTERS ‘ZWAAIEN AF’ 

De 5-jarige kleuters 

kregen als echte stu-

denten hun kleuter-

diploma. Daarmee 

nemen ze afscheid 

van de kleuterklas. 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tutor– of partnerlezen 

Vanaf mei de gingen de leerlingen van het zesde een uurtje lezen samen met de leerlingen van het 3de leer-

jaar.  Zij namen de taak van de leesmoeders over. Bij het omgaan met jongere kinderen komen er ook heel wat  

sociale vaardigheden aan te pas: geduld, vriendelijk zijn, leren luisteren,  verantwoordelijkheid nemen,  .. 

 

SCHOOL IN ACTIE 

Verkeersopvoeding 
Verkeersopvoeding stond dit jaar weer hoog in 

het Picardvaandel, van in de kleuterklas tot het 

zesde leerjaar! De leerlingen gaan enkele keren 

naar het verkeerspark en krijgen ook de kans om 

zich in het echte verkeer te bewegen. Er zijn de 

behendigheidsoefeningen , de fietstochtjes en 

dit jaar het verkeersexamen voor de zesdeklas-

sers.  

 

Op Pensioen !  

Juf Lieve , meester Chris en meester Johan 

gaan op pensioen. 

Wij danken hen voor die vele jaren samen in 

de Picardschool. 

Wij wensen hen het allerbeste toe. 

 

Ze willen langs deze weg  ook iedereen be-

danken voor de fijne afscheidsviering van vo-

rige vrijdagvoormiddag. Onvergetelijk! Be-

dankt!! 

Lieve, Chris en Johan 

 


