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Beste ouders, 

Stilaan loopt het schooljaar naar zijn einde en ook van dit jaar zullen we het bochtige 

parcours nog lang herinneren. 

De vele afwezigheden maakten het organisatorisch niet gemakkelijk. 

Nu hopen we toch stilaan licht te zien aan het einde van de tunnel. 

De meerdaagse uitstappen die eindelijk nog eens mochten doorgaan, waren weer 

een schot in de roos. 

En ook de 42ste editie van de wafelbak die uitzonderlijk in de lente doorging, was 

een leuke opsteker. Een wafel in het zonnetje is eens iets anders. 

Nu hopelijk nog een succesvolle, zonnige eindsprint naar de vakantie toe. 

Proficiat ook aan al onze communicanten, klein en groot. We hopen dat het          

verbindende feesten en momenten mogen geweest zijn. 

30/05: facultatieve verlofdag 

31/05: werkgroep verkeer om 16.00u 

31/05: vertrek natuurklassen 

01/06: 13.00u audities voor schoolfeest 22/23 

03/06: uitreiking cheque sponsorloop 

03/06: terugkomst natuurklassen 

06/06: vrijaf pinkstermaandag 

07/06: plenaire vergadering voor alle ouders 

09/06: zwemmen 2de en 5de leerjaar 

14/06: Bokrijk 1ste leerjaar 

14/06: 20.00u schoolraad 

15/06: start toetsen 

16/06: zwemmen 2de en 4de leerjaar 

23/06: personeelsvergadering voor KS en LS 

24/06: laatste toetsen 

27/06: sportdag lagere school 

27/06: eindejaarsreceptie kleuterschool 

28/06: klassenraad 

28/06: eindejaarsreceptie voor 6de leerjaar 

29/06: misviering voor lagere school 

30/06: eindrapport 

30/06: 12.00u einde van het schooljaar: school sluit 

30/06: 13.00u oudercontacten t.e.m. 15.00u zonder  

           inschrijving  

30/08: klaslijsten via website van de school 

30/08: 20.00u infomoment voor de kleuterschool enkel  

           voor ouders 

31/08: infoavond lagere school 

01/09: infoavond lagere school 

24/09: schoolfeest 2022 start uitzonderlijk in de  

          voormiddag met een brunch. 

          Meer info en mogelijkheid tot inschrijven  

          volgt later. 

 

 

 

 
Madelief sportief draagt haar fakkel in de maand  
juni over aan Tuur natuur.  
In de schaduw van ons bos of in het heerlijke zonnetje  
van de tuin valt er heel wat te leren in en over de natuur. 
Tuur Natuur moedigt alle  
leerkrachten aan om wanneer het 
kan, maar toch minstens één keer,  
extra naar buiten te gaan met de 
kinderen.  

Sporten is en blijft gezond! 

Vrije Basisschool Mater Christi - Statiestraat 45 - 2547 Lint - 03 455 31 41 - directeur@mclint.be   

Superhelden 

inschrijvingen 

 
De inschrijvingen lopen ook dit schooljaar vlot. Voor volgend 

schooljaar kan er nog ingeschreven worden op afspraak.  

 

Tijdens de schooluren zijn we steeds bereikbaar op het  

nummer 03 455 31 41.  
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Weetjes 

Wisten jullie dat: 

• We op  27 juni onze oudste kleuters vieren? Om 17.00u verwachten we hen samen met hun ouders op de  

kleuterspeelplaats. We zetten hen dan in de bloemetjes en drinken samen een glas op een nieuwe toekomst in het 

1ste leerjaar. 

• Ook onze jongens en meisjes van het zesde leerjaar een heus eindejaarsfeest verdienen? Zij zullen een dagje later 

op 28 juni gevierd worden. We verwachten hen om 19.30u met hun ouders in de turnzaal. 

Zij zorgen zelf nog voor een spektakel en daarna nemen we met een hapje en drankje afscheid van het lager. Hop 

naar een nieuwe toekomst. 

• Onze wafelbak een groot succes was? In een lekker zonnetje of in een frisse turnzaal werden er heel wat wafels en 

drankjes verteerd. Dankjewel aan alle bezoekers. 

• De quiz van de oudervereniging weer een voltreffer was? 16 ploegen namen het tegen elkaar op en maakten er 

een spannende en vooral leuke en deugddoende strijd van. 

• We met onze school nog steeds meewerken aan het project van Mooimakers? Samen met de leerlingen houden 

we onze school, maar ook de buurt rondom de school zo goed mogelijk proper. We leren hen dat een propere om-

geving mooi is om naar te kijken maar vooral ook goed is voor het milieu.  

• Mogelijke inschrijvingen nog kunnen t.e.m. 5 juli, enkel in de voormiddag tussen 9.00u en 12.00u. Daarna sluiten de 

schoolpoorten t.e.m. 22 augustus? Vanaf 24 augustus kan u ons opnieuw contacteren voor een afspraak tussen 

9.00u en 12.00u.  

• De klaslijsten van de kleuters op de infoavond van augustus kenbaar zullen gemaakt worden? De infoavond gaat 

door op dinsdag 30 augustus om 20.00u. Wij hopen daar alle ouders van de kleuters te mogen ontmoeten. Na het 

gezamenlijke moment krijgen jullie meer info over het klasleven van de kleuters bij hun nieuwe juf.  

• De klaslijsten van de lagere school ook op 30 augustus verschijnen op de website van de school? Om 18.00u  

zullen de lijsten bereikbaar zijn.  

• Er een plenaire vergadering is van de oudervereniging op 7 juni om 20.00u? 

Daar worden alle activiteiten van dit schooljaar besproken zowel inhoudelijk als financieel. 

We gooien al even een blik op schooljaar 2022-2023 en we gaan ook op zoek naar nieuwe mensen die mee willen 

werken in de oudervereniging. Jullie zijn daarbij allemaal van harte uitgenodigd. 

• De overkapping van de kleuterschool vernieuwd wordt? In de vakantie wordt de oude luifel die door stormschade 

ernstig beschadigd was afgebroken. Er komt een volledig nieuwe koepel die ervoor zal zorgen dat onze kleuters bij 

regenweer opnieuw veilig kunnen schuilen. 

• Er nog heel wat verloren voorwerpen op school liggen? Vergeet niet om nog eens een kijkje te nemen tussen alle 

spullen. In de grote vakantie wordt de overschot aan een goed doel geschonken. 

• De sponsorloop enthousiast uitgelopen werd door onze kleuters en lagere school leerlingen? In totaal liepen de drie 

scholen net geen 5000 euro bij elkaar. De mensen van het project “water voor Mabele” zullen op 3 juni  

dankbaar de cheque in ontvangst mogen nemen. 

• Wij iedereen die zich ingezet heeft voor de school, op welke manier dan ook, heel erg willen bedanken? Wat wij in 

Mater Christi realiseren kan alleen maar dankzij een zeer enthousiast, professioneel team en de schitterende     

samenwerking met jullie, ouders en grootouders. Wij hopen ook volgend schooljaar samen met jullie een even mooi 

verhaal te kunnen schrijven. 

• Dat er op de strapdag 64 leerlingen te voet waren en 126 met de fiets?  Een mooie prestatie. 

Tip van juf Lief: Buiten spelen en bewegen is heel fijn 

En stimuleert de ontwikkeling van het kleuterbrein 


