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Beste ouders, 

Het schooljaar loopt stilaan naar zijn einde toe. 

Het was een hectisch schooljaar, maar toch eentje met een veelheid aan mooie  

herinneringen. De opkomst tijdens de wafelbak was daar weer een voorbeeld van. 

Dankzij de inzet van onze jongens en meisjes, onze leerkrachten, de  

oudervereniging, de hulp van ouders bij tal van activiteiten, ….. iedereen die op de 

ene of andere manier betrokken was bij onze school, kunnen we weer op een mooi 

en geslaagd schooljaar terugblikken. 

Onze leerlingen van het zesde wensen we heel veel succes in hun nieuwe school. 

We hopen dat ze zich snel zullen thuis voelen in hun nieuwe omgeving. 

Onze oudste kleuters wensen we ook proficiat met hun mooie prestatie en na de  

zomer zien we elkaar weer op die andere speelplaats. 

We hopen dat jullie met de kinderen kunnen genieten van een mooie vakantie! 

27/06: 17.00u eindejaarsreceptie 3de kleuterklas 

28/06: 19.30u eindejaarsreceptie 6de leerjaar 

30/06: rapport lagere school 

30/06: 12.00u einde schooljaar 

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

 (vrijblijvend en niet op afspraak) 

30/08: 11.00u klaslijsten lagere school op website 

30/08: infoavond  voor de kleuterschool 

31/08: infoavond voor 1ste, 2de en 4de leerjaar 

01/09: infoavond voor  3de, 5de en 6de leerjaar 

08/09: 16.00u werkgroep verkeer 

13/09: pedagogische studiedag  

16/09: schoolfotograaf (klasfoto + individuele foto) 

20/09: personeelsvergadering KS en LS 

 

24/09: schoolfeest met brunch 

 

27/09: uitdelen fluohoezen in eerste leerjaar 

 

 

 

 

Onze 448 helden van de kleuterschool en lagere school,  
mogen terugblikken op een heldhaftig schooljaar. 

We wensen hen een dikke proficiat! 

Een welverdiende vakantie! 

Mooie herinneringen aan dit schooljaar! 

Blijvende vriendschappen! 

Het allerbeste voor het komende jaar. 

 

Van het MC-team 

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

Superhelden 

inschrijvingen 

 
Ook dit jaar liepen de inschrijvingen vlotjes. We horen dat 

mensen nog zoekende zijn naar een school en op dit  
moment nog niet ingeschreven zijn. Vertel het gerust door dat 
inschrijven nu nog kan en dat we ook in de grote vakantie op 
afspraak nog kunnen inschrijven t.e.m. 5 juli.  
Vanaf 25 augustus is de school in de voormiddag ook terug 

bereikbaar voor inschrijvingen. 

 
Het aantal instappertjes is alweer mooi aangegroeid zodat we 
ons ook volgend schooljaar over een uitgebreide groep mogen 
ontfermen. 

 

Dankjewel juf Inn 

Agenda  

Wij wuiven juf Inn uit die na een mooie carrière in 

Mater Christi een welverdiend pensioen tegemoet 

gaat. Wij danken haar voor alle inzet en wensen haar 

nog vele gezonde jaren toe om te genieten van de 

zon, leuke vakanties, lekkere etentjes en toffe  

winkeltjes. 

Het ga je goed juf Inn en spring geregeld nog eens 

binnen. 



 

 

 Zoekt u de beste cateraar? Atelier Puur: info@atelier-puur.be 
ouder van onze school 
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Weetjes 

Wisten jullie dat: 

• Ook onze meesters en juffen regelmatig op nascholing moeten? Daarvoor worden er volgend schooljaar twee    

dagen uitgetrokken. Die dagen zijn er geen lessen en worden de kinderen niet op school verwacht. 

Die pedagogische studiedagen zullen doorgaan op 13 september en 17 mei.  

• De opvang voor en na de schooluren ook komend schooljaar zal georganiseerd worden door de Marbollen? 

Best worden alle kinderen dus voor die opvang ingeschreven bij hen. Zo kan je in geval van nood er steeds vanuit 

gaan dat de kinderen goed worden opgevangen. 

De opvang blijft wel op onze school georganiseerd. 

• Alle verlofdagen voor volgend schooljaar vastliggen? We sommen ze even voor jullie op: 

- 13 september pedagogische studiedag 

- 29 oktober t.e.m. 6 november herfstvakantie 

- 11 november vrijaf voor Wapenstilstand 

- 23 december vanaf 15.30u t.e.m. 8 januari kerstvakantie 

- 18 februari t.e.m. 26 februari krokusvakantie 

- 1 april t.e.m. 16 april paasvakantie 

- 1 mei vrijaf voor dag van de arbeid 

- 2 mei facultatieve verlofdag  

- 17 mei pedagogische studiedag: vrijaf 

- 18 mei t.e.m. 21 mei hemelvaartweekend 

- 22 mei facultatieve verlofdag 

- 29 mei pinkstermaandag 

- 1 juli t.e.m. 31 augustus zomervakantie 

• Het grootouderfeest doorgaat op 26 oktober in de voormiddag? 

• Onze jaarlijkse wafelbak doorgaat op  

• De infodag voor de kleuterschool en de lagere school doorgaat op zaterdag 11 maart van 9.00u t.e.m. 13.00u? 

• Het schoolfeest doorgaat op 24 september? 

• Onze nieuwe leerlingen van het eerste leerjaar op 1 september op de kleuterspeelplaats verwacht worden? 

Ouders vormen een haag van de kleuterschool naar de nieuwe speelplaats via het voetpad. 

• We volgend schooljaar ook op meerdaagse uitstap gaan? 

- het zesde leerjaar gaat op bosklassen van 4 oktober t.e.m. 7 oktober 

- het eerste leerjaar gaat op boerderijklassen op 15 en 16 januari 

• We komend schooljaar opnieuw met het tweede leerjaar om de twee weken gaan zwemmen? 

De andere klassen gaan ongeveer één keer per trimester. 

In de kleuterschool zullen de juffen zelf kiezen of ze met hun klas gaan zwemmen. 

• De luifel van de kleuterschool helemaal vervangen wordt? In de zomervakantie zullen de werken uitgevoerd  

worden zodat de kinderen er zo weinig mogelijk last van hebben. 

•  

 

 

 

 

 


