
 

Maandkalender  

 Juni 2022 

  
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

  1 juni 2 juni 3 juni 4 juni 5 juni 

       

6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni 

Vrije dag – 
Pinkstermaandag 

  - K0/1A+B+C: schoolreis 
Hof ter Leeuwe 

   

13 juni 14 juni 15 juni 16 juni 17 juni 18 juni 19 juni 

 - K2/K3: schoolreis ‘De 
Gavers’ 
- Deadline bestelling 
klasfoto (zie 
afzonderlijke brief) 

- K3: uitstap 
schaatsbaan ‘Kids on 
Wheels’. 

 - Filmavond ‘De Bij’ 
(met voorinschrijving). 

  

20 juni 21 juni 22 juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 

       

27 juni 28 juni 29 juni 30 juni    

- Proclamatie 
laatstejaars L6A/L6B 
- Gericht oudercontact 

- Algemeen 
contactmoment kleuter 
+ lager en afhalen 
rapport 4 

 - Laatste schooldag tot 
12u05 

   

De activiteiten die je hierboven ziet zijn degene die momenteel gepland staan. Het is altijd mogelijk dat er nog een bijkomende activiteit georganiseerd wordt (bv. bib-
bezoek). Deze zal door de klasleerkracht gecommuniceerd worden. 

 



 

 
 

GO! Basisschool De Bij 
Kleemputtenstraat 16 

1770 Liedekerke 
tel. 053/46.33.00 

info@debij.be 

 

 

 

Schoolfeest ‘Bees@TheBeach’ = Bedankt! 
We blikken terug op een zonnig en meer dan geslaagd schoolfeest met mooie 
dansprestaties van onze leerlingen. 

Bedankt aan alle aanwezigen om mee deze dag geslaagd te maken. 

 

Onze fotograaf is nog volop bezig met het filteren van de gemaakte foto’s. 
Binnenkort ontvangen jullie een link om deze te bekijken/downloaden. 

 

 

Filmavond ‘De Bij’ – 17/06 
De leerlingenraad organiseert op vrijdag 17/06 een filmavond op school. 
Met de opbrengst willen zij eind dit schooljaar alle leerlingen op een ijsje 
trakteren tijdens de pauze. 

 

Er worden 2 films gespeeld waarbij men de keuze krijgt om voor één van 
de twee filmen in te schrijven. 

 
Praktisch: 

 Aanwezig op school: 19u (afspraak aan de kleuterturnzaal). 

 Einde voorzien: 21u30. 

 Kostprijs: 3 euro per kind (in deze prijs zit een drankje en chips inbegrepen). 

 Toezicht wordt voorzien door leerkrachten. 

 Het secretariaat (053/46.33.00) blijft gedurende de activiteit bereikbaar. 

 

Op vrijdag 3/06/2022 gaat er een briefje met invulstrookje mee in de boekentas.  

 

Oproep naar materiaal 
Onze school is op zoek naar de volgende materialen: 

- Zandspeelgoed voor de zandbakken van de kleuters (schepjes, emmertjes, 
vormpjes, …). 

- Strips/weetjesboeken/poëzieboeken/voorleesboeken/…. om onze bibliotheken 
en toekomstige boekenkastjes aan te vullen. 

 

Heb jij iets van bovenstaande materialen liggen en gebruik je ze niet meer? Dan geven we ze graag op onze school een 
tweede leven. Je mag deze steeds binnenbrengen op het secretariaat van de school. 

JUNI 


