Nieuwsbrief 01.06.2022

Beste ouders,
Het schooljaar loopt alweer op zijn laatste benen.
Het eerste deel ervan hadden we opnieuw te maken met het coronavirus, maar de laatste maanden
keerden we toch stilaan terug naar een meer normaal schoolgebeuren. We konden al opnieuw genieten van
een schoolfeest en gaan binnenkort op schoolreis. Wat een verademing na de twee voorbije schooljaren die
gekenmerkt werden door quarantaines, social distancing, mondmaskers, …
Binnen een kleine maand sluiten we het schooljaar af met een oudercontact, dat ook weer fysiek zal kunnen
doorgaan. Face to face met de leerkracht van gedachten wisselen over de leerprestaties van uw kind(eren)
was tot twee jaar geleden een evidentie, maar ondertussen heel wat minder vanzelfsprekend.
Maar voor we zover zijn, komt er nog een periode waarin we kijken hoever onze leerlingen gevorderd zijn
met de leerstof na de voorbije moeilijke jaren. De herhalings- en toetsenperiode zullen hierin meer
duidelijkheid scheppen.
Maar de boog kan niet altijd gespannen staan, er worden ook meer ontspannende activiteiten ingelast om
tot een haalbare mix van ontspanning en presteren te komen.

Belangrijk :
De laatste week (tussen maandag 27 en donderdag 30 juni 2022) zullen er geen warme maaltijden meer
geserveerd worden. We vragen iedereen om dan een lunchpakket en water mee te geven met hun
kind(eren).

De school eindigt op donderdagmiddag 30 juni om 11u40.
Er is die dag geen naschoolse opvang voorzien, we vragen dan ook jullie kind(eren) te komen ophalen tegen
12u00.

Voorbije activiteiten
Kunstkuur 2de leerjaar
Enkele weken terug maakten de leerlingen van het 2de leerjaar kennis met de kunstenares Lieze de
Middeleir. Vandaag gingen ze zelf aan de slag met klei en gips. Ze maakten een werk gebaseerd op haar
werk.

“De bel doet het niet” 2e leerjaar
De leerlingen van L2 maakten een stroomkring en zorgden dat de bel het wél weer deed en lieten ook nog
een lampje branden. #STEM-opdracht

Zeepkist maken 2e leerjaar
Met de stagiaire Christine maakten de leerlingen van L2B een zeepkist voor hun knuffel. Die moest van een
helling kunnen rijden en de knuffel moest veilig (met gordel) in de zeepkist zitten. Wat een succes!
#STEM-opdracht

Komende activiteiten
Vrijdag 3 juni 2022 :
Zwemmen L3, L4 en L6
Zondag 5 juni 2022 :
Pinksteren
Eerste communie 10:30 – 12:00
Maandag 6 juni 2022 :
Pinkstermaandag
Dinsdag 7 juni 2022 :
Schoolbabbels
Dinsdag 7 juni t.e.m. 21 juni 2022 :
Herhalings- en toetsenperiode
Donderdag 9 juni 2022 :
Inhaalconsulten
Vrijdag 10 juni 2022 :
Schoolreis
Zondag 12 juni 2022 :
Vaderdag
Donderdag 16 juni 2022 :
Kinderboerderij K2
Vrijdag 17 juni 2022 :
Zwemmen K3, L1 en L2
Dinsdag 21 juni 2022 :
Schoolbabbels
Vrijdag 24 juni 2022 :
Zwemmen L3, L4 en L5
Maandag 27 juni 2022 :
Sportdag
Dinsdag 28 juni 2022 :
Oudercontact
Donderdag 30 juni 2022 :
Laatste schooldag (tot 11u40)
Er is geen naschoolse opvang , we vragen u om uw kind tegen 12u00 te komen ophalen.

Menu juni 2022

MENU BASIS
woensdag 01.06.22

donderdag 02.06.22

vrijdag 03.06.22

Wortelsoep - Vol au
Courgettesoep vent met champignons - Spaghetti bolognese Frieten
gemalen kaas

maandag 06.06.22

dinsdag 07.06.22

Pinkstermaandag

Wortel
pastinaaksoep kipfilet met currysaus
met groenten - Rijst

maandag 13.06.22

dinsdag 14.06.22

woensdag 08.06.22

woensdag 15.06.22

Broccolisoep - Erwten
Courgettesoep en wortelen gestoofd
Spaghetti bolognaise
- Gemarineerde
van de chef - Gemalen
kipfilet - Vleesjus kaas
Natuuraardappelen
maandag 20.06.22

dinsdag 21.06.22

Wortel pastinaaksoep
- Kaassaus met ham en
broccoli - Macaroni Gemalen kaas

Pompoensoep Stamppot van
groenten Gepaneerde vis Tartaar

maandag 27.06.22

dinsdag 28.06.22

geen maaltijd

geen maaltijd

donderdag 09.06.22

vrijdag 10.06.22

Pompoensoep - spirelli kaassaus met kip en
champignons

Schoolreis

donderdag 16.06.22

vrijdag 17.06.22

Wortelsoep Tomatensoep met
Appelmoes balletjes - Bourgondisch
Gevogelte
stoofvlees - Frieten
braadworst - Vleesjus
- Natuuraardappelen
woensdag 22.06.22

donderdag 23.06.22

vrijdag 24.06.22

Kervelsoep - Balletjes in
Tomaatgroentesoep paprikaroomsaus rundslasagne
Frieten

woensdag 29.06.22

donderdag 30.06.22
Geen maaltijd
(halve dag)

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

Menu juni 2022

MENU HALAL
woensdag 01.06.22

maandag 06.06.22

dinsdag 07.06.22

Pinkstermaandag

Wortel
pastinaaksoep kipfilet met currysaus
met groenten - Rijst

maandag 13.06.22

dinsdag 14.06.22

Courgettesoep Spaghetti bolognaise
met kippengehakt Gemalen kaas

Broccolisoep - Erwten
en wortelen gestoofd
- Gemarineerde
kipfilet - Vleesjus Natuuraardappelen

maandag 20.06.22

dinsdag 21.06.22

Wortel pastinaaksoep
- Kaassaus met ham en
broccoli - Macaroni Gemalen kaas

Pompoensoep Stamppot van
groenten Gepaneerde vis Tartaar

maandag 27.06.22

dinsdag 28.06.22

geen maaltijd

geen maaltijd

woensdag 08.06.22

woensdag 15.06.22

donderdag 02.06.22

vrijdag 03.06.22

Wortelsoep - Vol au
vent met champignons Frieten

Courgettesoep –
Vegetarische
spaghetti – Gemalen
kaas

donderdag 09.06.22

vrijdag 10.06.22

Pompoensoep - spirelli kaassaus met kip en
champignons

Schoolreis

donderdag 16.06.22

vrijdag 17.06.22

Wortelsoep Tomatensoep met
Appelmoes balletjes – Bourgondisch
Gevogelte
kalkoen stoofvlees braadworst - Vleesjus
Frieten
- Natuuraardappelen
woensdag 22.06.22

woensdag 29.06.22

donderdag 23.06.22

vrijdag 24.06.22

Kervelsoep - Balletjes in
paprikaroomsaus Frieten

Tomaatgroentesoep
– Vegetarische
lasagne

donderdag 30.06.22
Geen maaltijd
(halve dag)

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

MENU
VEGETARISCH

Menu juni 2022
woensdag 01.06.22

donderdag 02.06.22

vrijdag 03.06.22

Wortelsoep Courgettesoep Vegetarische vol au vent
vegetarische spaghetti
met champignons bolognese
Frieten
maandag 06.06.22

dinsdag 07.06.22

Pinkstermaandag

Wortel pastinaaksoep
- Vegetarische balletjes
in currysaus met
groenten - Rijst

maandag 13.06.22

dinsdag 14.06.22

woensdag 08.06.22

woensdag 15.06.22

Broccolisoep - Erwten
Courgettesoep en wortelen gestoofd Vegetarische spaghetti
Vegetarische taco bolognaise van de chef Roomsaus curry veg Gemalen kaas
Natuuraardappelen
maandag 20.06.22

dinsdag 21.06.22

Wortel pastinaaksoep Kaassaus met
vegetarische blokjes en
broccoli - Macaroni Gemalen kaas

Pompoensoep Stamppot van
groenten Vegetarische taco
Roomsaus curry veg

maandag 27.06.22

dinsdag 28.06.22

geen maaltijd

geen maaltijd

woensdag 22.06.22

woensdag 29.06.22

donderdag 09.06.22

vrijdag 10.06.22

Pompoensoep - spirelli kaassaus met
vegetarische blokjes en
champignons

Bloemkoolsoep Stamppot van prei Oriëntaalse kefta Soja kurkumasaus

donderdag 16.06.22

vrijdag 17.06.22

Tomatensoep met
balletjes - Vegetarisch
Bourgondisch stoofvlees
- Frieten

Wortelsoep Appelmoes - Linzenprei carré - Sojasaus Natuuraardappelen

donderdag 23.06.22

vrijdag 24.06.22

Kervelsoep Vegetarische balletjes in
paprikaroomsaus Frieten

Tomaatgroentesoep vegetarische lasagne

donderdag 30.06.22
Geen maaltijd
(halve dag)

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

Scholen Juni 2022 - menu basis – Allergenen
woensdag 1 juni

donderdag 2 juni

vrijdag 3 juni

Wortelsoep

Courgettesoep

Vol au vent met
balletjes en
champignons

Visblokjes

Geen warme maaltijd

Tarwe

Stroganoffsaus

Frieten

Aardappelpuree

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 6 juni

dinsdag 7 juni

woensdag 8 juni

Wortel pastinaaksoep
Pinkstermaandag

donderdag 9 juni

vrijdag 10 juni

Pompoensoep

Bloemkoolsoep

Hongaarse goulash
(met groenten)

Gevogelte krokantje

Geen warme maaltijd

Vegetarische balletjes

Tarwe

Tarwe

Tarwe

Vleesjus

Currysaus met groenten

Rijst

Frieten

Stamppot van prei

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 13 juni

dinsdag 14 juni

Courgettesoep

Broccolisoep

Bolognaisesaus van de
chef

Gemarineerde kipfilet

woensdag 15 juni

donderdag 16 juni

vrijdag 17 juni

Tomatensoep met
balletjes

Wortelsoep

Geen warme maaltijd

Tarwe

Bourgondisch
stoofvlees

Gevogelte braadworst

Tarwe

Vleesjus

Vleesjus

Erwten en wortelen
gestoofd

Appelmoes

Gemalen kaas

Spaghetti

Natuuraardappelen

Frieten

Natuuraardappelen

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 20 juni

dinsdag 21 juni

Wortel pastinaaksoep

Pompoensoep

woensdag 22 juni

donderdag 23 juni

vrijdag 24 juni

Kervelsoep

Tomaatgroentesoep

Balletjes in
paprikaroomsaus

Rundshamburger

Geen warme maaltijd

Kaassaus met ham en
broccoli

Gepaneerde vis

Tarwe
Tarwe

Vleesjus
Tartaarsaus
Gemalen kaas
Zuiderse groentemix in
tomatensaus

Macaroni

Tarwe

Stamppot van groenten

Frieten

Couscous

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 27 juni

dinsdag 28 juni

woensdag 29 juni

donderdag 30 juni

Geen warme maaltijd

Geen warme maaltijd

Geen warme maaltijd

Geen warme maaltijd

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

Scholen Juni 2022 - menu halal – Allergenen
woensdag 1 juni

donderdag 2 juni

vrijdag 3 juni

Wortelsoep

Courgettesoep

Vol au vent met
balletjes en
champignons

Visblokjes

Geen warme maaltijd

Tarwe

Stroganoffsaus

Frieten

Aardappelpuree

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 6 juni

dinsdag 7 juni

woensdag 8 juni

Wortel pastinaaksoep
Pinkstermaandag

donderdag 9 juni

vrijdag 10 juni

Pompoensoep

Bloemkoolsoep

Hongaarse goulash met
kip (met groenten)

Gevogelte krokantje

Geen warme maaltijd

Vegetarische balletjes

Tarwe

Tarwe

Vleesjus

Currysaus met groenten

Rijst

Frieten

Stamppot van prei

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 13 juni

dinsdag 14 juni

Courgettesoep

Broccolisoep

Bolognaisesaus van de
chef met kippengehakt

Gemarineerde kipfilet

woensdag 15 juni

donderdag 16 juni

vrijdag 17 juni
Wortelsoep

Geen warme maaltijd

Tomatensoep met
balletjes

Tarwe

Bourgondisch kalkoen
stoofvlees

Gevogelte braadworst

Tarwe

Vleesjus

Vleesjus

Erwten en wortelen
gestoofd

Appelmoes

Gemalen kaas

Natuuraardappelen

Frieten

Natuuraardappelen

Spaghetti

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 20 juni

dinsdag 21 juni

Wortel pastinaaksoep

Pompoensoep

woensdag 22 juni

donderdag 23 juni

vrijdag 24 juni

Kervelsoep

Tomaatgroentesoep

Balletjes in
paprikaroomsaus

Gevogelteburger

Geen warme maaltijd

Kaassaus met ham en
broccoli

Gepaneerde vis

Tarwe

Tarwe
Tarwe

Vleesjus

Tartaarsaus
Gemalen kaas
Zuiderse groentemix in
tomatensaus

Macaroni

Stamppot van groenten

Frieten

Couscous

Tarwe
Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 27 juni

dinsdag 28 juni

woensdag 29 juni

donderdag 30 juni

Geen warme maaltijd

Geen warme maaltijd

Geen warme maaltijd

Geen warme maaltijd

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

Scholen Juni 2022 - menu vegetarisch – Allergenen
woensdag 1 juni

donderdag 2 juni

vrijdag 3 juni

Wortelsoep

Courgettesoep

Vegetarische vol au
vent met balletjes en
champignons

Falafels

Geen warme maaltijd

Tarwe
Tarwe

Stroganoffsaus

Frieten

Aardappelpuree

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 6 juni

dinsdag 7 juni

woensdag 8 juni

Wortel pastinaaksoep
Pinkstermaandag

donderdag 9 juni

vrijdag 10 juni

Pompoensoep

Bloemkoolsoep

Vegetarische
Hongaarse goulash
(met groenten)

Oriëntaalse kefta

Geen warme maaltijd

Vegetarische balletjes

Tarwe

Tarwe
Tarwe

Soja kurkumasaus

Currysaus met groenten

Rijst

Stamppot van prei
Frieten

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 13 juni

dinsdag 14 juni

Courgettesoep

Broccolisoep

Vegetarische
bolognaisesaus van de
chef

Vegetarische taco

woensdag 15 juni

donderdag 16 juni

vrijdag 17 juni
Wortelsoep

Geen warme maaltijd

Tomatensoep met
balletjes

Tarwe

Vegetarisch
bourgondisch
stoofvlees

Tarwe

Roomsaus curry veg

Linzen-prei carré

Tarwe
Tarwe

Sojasaus

Gemalen kaas

Erwten en wortelen
gestoofd

Spaghetti

Natuuraardappelen

Appelmoes

Frieten

Natuuraardappelen

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 20 juni

dinsdag 21 juni

Wortel pastinaaksoep

Pompoensoep

woensdag 22 juni

donderdag 23 juni

vrijdag 24 juni

Kervelsoep

Tomaatgroentesoep

Vegetarische balletjes
in paprikaroomsaus

Provençaalse soja schijf

Geen warme maaltijd

Kaassaus met
vegetarische blokjes en
broccoli

Vegetarische taco

Tarwe

Tarwe
Tarwe

Tarwe

Roomsaus curry veg

Vegetarische saus

Gemalen kaas
Zuiderse groentemix in
tomatensaus

Macaroni

Tarwe

Stamppot van groenten

Frieten

Couscous

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 27 juni

dinsdag 28 juni

woensdag 29 juni

donderdag 30 juni

Geen warme maaltijd

Geen warme maaltijd

Geen warme maaltijd

Geen warme maaltijd

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

