Eerste en Plechtige communie
Hartelijk gefeliciteerd aan alle kinderen uit het tweede en zesde leerjaar die zopas hun Eerste
of Plechtige communie vierden. Het was een speciale en feestelijke dag voor alle communicantjes en
vormelingen. Gefeliciteerd.
Vanaf volgend schooljaar zal de voorbereiding van de eerste communie niet meer in de klas
gebeuren maar neemt de parochie deze taak op zich. Zodra we hierover meer nieuws ontvangen, laten
we jullie dit zeker weten.
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Dag meester Pol, dag kinderen van Het Spoor,
Ik wil jou, de leerkrachten en zeker de kinderen van het Spoor nog eens van harte
bedanken. Jullie hebben fantastisch gelopen en zo een hele mooie som geld verzameld voor
de kinderen in Malawi. Die zijn daar natuurlijk ongelooflijk blij mee en kunnen het ook heel
goed gebruiken.
Malawi is een van de armste landen ter wereld. Je moet er betalen om naar de
middelbare school te gaan en de meeste mensen hebben daar het geld gewoon niet voor. Met
het geld dat jullie inzamelden zorgen jullie ervoor dat heel wat arme kinderen, die anders
geen toegang hebben tot onderwijs, toch een opleiding krijgen. Vooral meisjes mogen vaak
niet naar school. Meer dan de helft van de meisjes in Malawi worden mama als ze zelf eigenlijk
nog kinderen zijn. Nog geen tien procent van hen maakt hun school af. Chimbota Secondary
School, de school waar jullie geld voor hebben ingezameld, wil zoveel mogelijk meisjes de
kans geven om naar school te gaan. Ze geven beurzen speciaal aan meisjes en bouwen aan
een meisjesinternaat zodat ze zich helemaal op hun studie kunnen concentreren.
Met het geld dat jullie hebben ingezameld zal er ook een graanmolen worden
gebouwd aan de school. Nu moet graan nog met de hand worden geklopt, wat heel zwaar en
langdradig werk is. Veel kinderen moeten hierbij helpen en hebben dan heel wat minder tijd
voor hun studie. De molen zal ervoor zorgen dat jongeren meer tijd krijgen om met school
bezig te zijn en zal ook wat extra inkomsten voor de school opbrengen. Met dat geld kunnen
dan weer boeken worden gekocht en leerkrachten betaald.
Kortom, met de centjes die jullie bijeen hebben gelopen gebeuren er heel wat mooie
en nuttige dingen in Malawi. Jullie zorgen ervoor dat een grote groep kinderen naar school
kan die dat anders niet zou kunnen, en dat is fantastisch. Heel erg bedankt aan iedereen!
Groetjes
Lara

Cambodja
En ook vanuit Cambodja ontvingen we uitvoerige
bedankingen. De recentste realisaties kan je vinden in
het verslag van Kinderen van Cambodja op
http://cambodja.org/jaarverslag-2017/. Op de foto zien
jullie alvast de waterput die met jullie centjes is
aangelegd. 1000x dank!!

Het Spoor Sjot
Als sportieve school kunnen wij het WK voetbal niet zomaar laten passeren. Meester Michaël
is elke middag paraat op de speelweide om de voetbalcompetitie in goede banen te leiden.
En samen met het oudercomité organiseren we op zaterdag 16 juni Het Spoor Sjot. Die dag
zullen de ingeschreven voetballers uit 3, 4, 5 en 6 het tegen elkaar, tegen de leerkrachten en tegen een
ploeg ouders opnemen in een voetbaltornooi. Tegelijkertijd nodigen we iedereen uit om rond het
voetbalveld te komen picknicken. Picknick zelf meebrengen. Wij zorgen voor de sfeer! Noteer alvast de
datum. Meer info volgt zeer binnenkort in een aparte brief.
Geboorte

Hoera voor Julia. Zij is de kersverse kleine zus van Feliz (berenklas). Proficiat mama, papa en

Feliz!
Tegels toilet
Regelmatig helpen handige mama’s, papa’s, oma’s of opa’s bij een of andere klus op school.
Momenteel zijn we op zoek naar iemand die behendig is in het snijden en plaatsen van tegels. Op de
toiletjes van de grote speelplaats zijn enkele tegels gebarsten of gelost. We willen deze graag vervangen.
Is er een ouder of grootouder die hier erg behendig in is en deze klus wilt klaren? We horen het graag
op het bureel. Materiaal is beschikbaar. Alvast veel dank.
Vervoer bosklassen
Een groot avontuur wacht onze eerste en tweedeklassers. Zij vertrekken binnenkort immers
op bosklassen. Met de trein reizen ze naar Lokeren. Daar overnachten ze in het koetshuis van het kasteel
Het Verloren Bos. Spannend!!!
De valiezen brengen we steeds per auto naar Lokeren. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een
lieve mama of papa die met een bestel- of vrachtwagen het materiaal op donderdag 21 juni in de
voormiddag naar Lokeren kan brengen en op vrijdagnamiddag weer terug naar Lier. Voor het in- en
uitladen hebben we helpende handen en we vergoeden graag de gemaakte kosten. Graag melden via
de juffen of op het bureel.
Privacy
Je hoort het overal in het nieuws: sinds 25 mei moet iedereen in orde zijn met de nieuwe wet
op de privacy. Helemaal nieuw is dit allemaal niet. Als school springen we reeds lang erg zorgvuldig om
met de gegevens van jullie kinderen. Vooral het papierwerk neemt nu enorm toe. Zo zal je op onze
website een pagina zien verschijnen met het privacybeleid van onze school en een mailadres
privacy@hetspoorbasisschool.be voor vragen en opmerkingen over deze materie. Verder zullen we jullie
begin september in een aparte brief ook expliciet toestemming vragen voor bepaalde dingen zoals het
publiceren van foto’s op de schoolwebsite, het uitwisselen van adressen enz.… Dit wordt in elk geval
vervolgd.

Droefheid
Met veel droefheid melden we het overlijden van Rita Linders (schoonmoeder van juf Gretel
en ‘Titi’ van Elena 4RI) en van Louisa Vanhorenbeeck (de overgrootmoeder van Amélie 3T en Paulien
1A). We wensen de families erg veel steun en sterkte in deze moeilijke dagen.
Verder melden we ook het overlijden van Peter De Groof, collega en directeur van lagere
school Klimop. Ook via deze weg wensen we de familie, maar ook kinderen en collega’s erg veel sterkte.
Innige deelneming.
Schoolraad
Dinsdag 19 juni komt de schoolraad een laatste keer samen. Op deze vergadering worden de
vakantiedagen voor 2018-2019 goedgekeurd. Vanaf woensdag 20 juni vinden jullie alle vrije dagen van
het volgend schooljaar op de schoolwebsite (kalender).
Einde schooljaar
Op vrijdag 29 juni eindigt het schooljaar om 12u05. Er is nabewaking tot 12u30. Daarna sluiten
de schoolpoorten voor 2 maanden. Na de middag is er nog wel mogelijkheid tot opvang in Kadee.

Donderdag 31 mei
Vrijdag 1 juni

Zaterdag 2 juni
Dinsdag 5 juni
Donderdag 7 juni
Vrijdag 8 juni

Maandag 11 juni
Dinsdag 12 juni
Vrijdag 15 juni

Gimme
Reeds 245 ouders maken gebruik van Gimme. Met dit programmaatje bezorgen we alle
briefwisseling op je smartphone of in je mailbox. Inschrijven voor Gimme kan nog steeds. We leggen
hier uit hoe:
Stap 1: Surf naar http://app.gimme.eu/register
Stap 2: Vul uw e-mail adres in en klik op “registreren”. U zal een e-mail ontvangen met een
link. Klik op de link in de e-mail om u aan te melden en uw registratie te voltooien.
Stap 3: Nadat je het registratieproces hebt doorgelopen kom je op je Gimme prikbord. Omdat
je nieuw bent zal je prikbord leeg zijn. Je zal de melding zien staan "Je volgt nog geen kanalen,
daarom is het hier zo leeg."
Klik op de knop "Kaart openen”. Je krijgt een landkaart te zien. Zoom in op onze school en klik
op het pinnetje van onze school. Er schuift nu een paneel over het scherm met de details over
onze school.
Stap 4: Kies de klassen die je wenst te volgen (kanalen). Vink de kanalen aan die je wil volgen.
Telkens je een kanaal aanvinkt zal je het kanaal zien verschijnen in het linker zijpaneel.
Stap 5: Klik op klaar. Proficiat! Je “Gimme”-prikbord is klaar en je volgt nu enkel de gevraagde
klas(sen) van je kind(eren). Een handleiding vindt u op http://help.gimme.eu
Afvalarme school
Toetsers en bellen, felicitaties en gelukwensen, hoera en proficiat. Ook dit jaar verzamelen
onze kinderen weer 5 planeten voor hun (en jullie) inspanningen om van onze school een afvalarme
school te maken. We verdienen één ‘planeet’ omdat we veel papier sparen door in de klas uitwisbare
schrijfbordjes te gebruiken, we krijgen één ‘planeet’ omdat we de paletten waarop schoolmateriaal
geleverd wordt niet weggooien maar omtimmeren tot een keukentje of kerstbomen, we krijgen een
‘planeet’ voor de zwerfvuilactie van het tweede leerjaar en we verdienen twee stickers omdat we
helemaal geen vuilbakken meer gebruiken op de speelplaats.
Dit betekent ook dat we de doelstelling om in 2020 een afvalarme school te zijn, nu reeds
bereikt hebben!! Proficiat, Spoorkids en dankjewel mama’s en papa’s om hierbij te helpen. We zullen
dit schooljaar het project “afvalarme school 2020” dan ook afronden, maar we blijven wel ons uiterste
best doen om zo weinig mogelijk afval te produceren en indien nodig zoveel mogelijk te sorteren.

Zaterdag 16 juni
Maandag 18 juni
Dinsdag 19 juni
Donderdag 21 juni - vrijdag 22 juni
Donderdag 21 juni
Vrijdag 22 juni

Maandag 25 juni

Dinsdag 26 juni

Woensdag 27 juni
Donderdag 28 juni
Vrijdag 29 juni

Zitdag CLB op school
Grote Fietsexamen deel 2
American Games 5de lj.
Schapen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 6ED+6L om 13u.30, 5ST+5SV om 14u,
4RI+4G om 14u30
Pallieterjogging
Oudercontacten kleuters deel 2
Zitdag CLB op school
Schapen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 1K+1A om 13u.30, 3B+3T om 14u, 2H+2SA
om 14u30
Zitdag CLB op school voormiddag
Sportdag 1 en 2
Medisch schooltoezicht 4-jarigen deel 1
Schapen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 6ED+6L om 13u.30, 5ST+5SV om 14u,
4RI+4G om 14u30
Het Spoor Sjot: Voetbal + picknick
Zitdag CLB op school voormiddag
Medisch schooltoezicht 4-jarigen deel 2
Naar de kinderboerderij 4-/5-jarigen
Bosklassen 1 en 2
Leerlingenraad
Schapen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 6de lj. om 13u.30, 3B+3T om 14u, ... om
14u30
Rapporten
Parkdag 4RI
Zitdag CLB op school voormiddag
Medisch schooltoezicht 4-jarigen deel 3
Eerste lj. schoolreis Bengelpop Balen
Oudercontacten
Fuif zesdeklassers
Honkbal voor 3 en 4
Eindejaarsreceptie zesdeklassers
Pennenzakkenrock 2017 5 en 6
Lotta 2de lj. SAMWD
Einde schooljaar om 12u05

