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Beste ouders/verzorgers,
Vanmiddag is onze proclamatie gepland van onze 6e klassers/schoolverlaters. We gaan er een
feestelijke bijeenkomst van maken!
De leerkrachten hebben met veel aandacht, hard gewerkt om de getuigschriften op te stellen. U mag
die woensdag verwachten.
En daarmee wordt het steeds duidelijker dat ons schooljaar bijna ten einde loopt.
We zijn hard aan het puzzelen op de nieuwe klassenindelingen en onze intentie is om onder
voorbehoud deze met u en uw zoon/dochter te delen voor het ingaan van de vakantie.
Verder delen we graag met u, dat we op 23 augustus onze vakantiebrief aan u zullen toesturen.
U leest daarin allerlei praktische info over school.
En u mag alvast in uw agenda zetten dat we op dinsdag 30 augustus een inloopmoment organiseren
van 14.00 tot 15.00 uur voor de nieuwe leerlingen of leerlingen waarvoor dit wenselijk is. Die mogen
alvast komen kijken in de klas en even een praatje maken met de juf(fen) en meester(s). Dit zou
kunnen helpen om op donderdag 1 september makkelijker te kunnen starten.
Tot slot wensen we u veel lees-/kijkplezier!
Met warme groeten wensen we u een heel fijn weekend,
Team Parcivalschool

Een kijkje bij klas C…
Tijdens de breukenperiode hebben we wraps verdeeld in gelijke stukken. Met deze gelijke delen
hebben we een aantal oefeningen gedaan (vergelijken, rangschikken,…)

Tijdens de periode geschiedenis
leerden we o.a. over het
ontstaan van de Olympische
Spelen en beoefenden ook
enkele Olympische disciplines.
Wat een ervaring! Er werden
spieren gebruikt die we nog nooit
eerder gebruikten, misschien
waren er enkele atleten ook een
beetje stijf de dag nadien 😉?

Samenwerking troef
of toch controle 😊?
De afstanden
moesten netjes
genoteerd worden…!

Alle leerlingen deden hun uiterste best en verdienden
een Olympisch diploma. Proficiat klas C!

Er werden ook 3 medailles uitgereikt.
Dankjewel, Benedetta om deze zo knap te
maken!

Een standbeeld hebben we niet
gemaakt zoals bij de Oude
Grieken, maar hij verdient toch
een extra vermelding! Proficiat,
Briek!

Groep II op bezoek in de kinderboerderij

Vorige week ging groep II naar de
kinderboerderij in Brasschaat.
Zoals jullie zien, vielen vooral de
geitjes in de smaak…

Yoga in groep III
Springen als een kikker, vliegen als een vlinder, pizza maken op elkaars rug..

Sint Jansfeest
Gisteren vierden we de naamdag van Sint Jan. De dag startte in de klassen waar de juffen een
verhaal vertelden zodat de kinderen alvast in een Sint Janssfeer kwamen.
Om 10u00 vertrokken de jongste klassen naar het Groen Kwartier, de grote kinderen gingen naar het
Te Boelaerpark. Daar werd naar harte lust gezongen, gespeeld, gepicknickt, genoten van de
uitbundige zomerzon.

In de namiddag verzamelden we met z’n allen op de speelplaats van de school rond het vuur.
Springen over het vuur kon helaas niet maar we zongen wel ons hele gamma aan Sint Jansliederen
en werden beloond met een verfrissend ijsje.

Mededelingen
Jarenlang zette juf Nadine trouw haar wekker op een vroeg tijdstip om 's
morgens vanaf 7.30 uur een uur de voorwacht te doen en dan 's middags weer
terug te keren voor de nawacht tot 18.00 uur. Na 14 jaar heeft ze besloten dat
het tijd is om met pensioen te gaan. Dat heeft ze dubbel en dik verdiend maar
wij gaan haar wel missen.
Wij danken juf Nadine heel erg voor de vele jaren trouwe dienst en de goede
zorgen voor onze kinderen. We wensen haar alle goeds toe!
Op 30 juni nemen we samen met de kinderen afscheid van haar.

Kalender



Donderdag, 30 juni: laatste schooldag. De school gaat uit om 12u00.

Tot slot
Indien u vragen heeft kunt u mailen naar parcivalschool@parcivalschool.be of
matthieu.roozen@parcivalschool.be
Op de schooldagen zijn we vanaf 8.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op het telefoonnummer 03-230
24 44. In noodgevallen kunt u ons in het weekend bellen via het telefoonnummer 0497-13 53 79.

