
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
  Lummen, 1 juni 2019 

 
 
 
 
Beste ouder(s),  
 
in deze nieuwsbrief vinden jullie alle informatie over de geplande activiteiten voor de maand 
juni. 
 
Maandag 3 juni - Instapmoment 
Op maandag vindt het laatste instapmoment van dit schooljaar plaats. We heten deze nieuwe 
peutertjes van harte welkom! 
 

 

Vrijdag 7 juni – Vaderfeest  
Dit schooljaar leggen we graag alle vaders van onze kleuters in de 
watten! We nodigen alle papa’s uit om samen met hun kapoen(en) te 
spelen en natuurlijk ook verwend te worden. De juffen hebben de nodige 
voorbereidingen getroffen en de kleuters kijken er alvast naar uit. Wij 
hopen jullie ook! 
 

 

Donderdag 6 en vrijdag 7 juni – Sportdag Lummen 
Naar jaarlijkse gewoonte nemen de leerlingen van de lagere school deel aan de gemeentelijke 
sportdagen in de Vijfsprong. Deze dag staat helemaal in 
het teken van sport, spel en vooral leuke uitdagingen. De 
leerlingen van de eerste graad mogen op donderdag hun 
sportieve talenten tonen. Op vrijdag zijn de leerlingen 
van de tweede en de derde graad aan de beurt. Om goed 
herkenbaar te zijn, vragen we de leerlingen om hun 
groene turnt-shirt te dragen en sportieve schoenen aan 
te trekken. Vergeet ook zeker je zwemkledij niet. 
Verdere info volgt in de agenda van de leerlingen.  
 
 

Zondag 9 juni – Vaderdag  
Wij wensen alle papa’s – groot en klein – een superfijne vaderdag toe! Geniet met volle teugen 
van deze leuke dag!! 
 
Woensdag 12 juni – Proefdag 

Op 11 juni komen weer enkele nieuwe Daltonnertjes 
een kijkje nemen in de klas van juf Sara. De muizen 
en poezen willen maar al te graag hun klasje tonen 
aan deze kleine muisjes. Deze kleutertjes starten op 
2 september. Alvast van harte welkom! 



 

 

 

 

 

 

 

 
Dinsdag 18 juni – Daltoncamping  
Op dinsdag 18 juni is het weer zover! De oudste kleuters 
en de leerlingen van de lagere school blijven die dag op 
school kamperen. We toveren ons schooldomein om tot 
een heuse Dalton-camping en zorgen samen voor een 
ongelofelijk avontuur! Bij mooi weer slaan we onze 
tenten op, bij slecht weer trekken we de klassen in. De 
TalenTuiniers zorgen die dag nog voor een verrassing! 
Spannend!! 
 

Donderdag 20 juni – Meester op de Fiets  
Op donderdag kunnen de leerlingen van de lagere school hun kunsten laten zijn op de fiets. 
Een begeleider van Meester op de Fiets zet die dag een uitdagend fietsparcours op de 
speelplaats, waarop de leerlingen naar hartenlust kunnen oefenen. Vergeet dus zeker je fiets 
en je fietshelm niet en dan maken we er samen een fijne fietsdag van! 
 
Maandag 24 juni – Ouderavond  
Op maandag vindt de laatste ouderavond van het schooljaar 
plaats. Tijdens dit oudercontact worden de resultaten en 
vorderingen van uw kind besproken en wordt er een advies 
gegeven naar volgend schooljaar toe. Het is dus belangrijk dat 
u als ouder aanwezig bent op dit gesprek. De lijsten zullen 
vanaf maandag 17 juni ophangen in de klas van uw kind. Kan 
u zich niet vrijmaken op maandag, spreek dan gerust de klasjuf 
aan op de speelplaats of aan de schoolpoort.  
 

Dinsdag 25 juni – Proclamatie DAK 3 
Op 25 juni zwaaien onze oudste 
kleuters af en nemen ze afscheid van 
hun kleutertijd. In september 
beginnen ze aan een nieuw avontuur 
in de lagere school. We nodigen alle 
ouders van DAK 3 van harte uit om de 
kleutertijd van onze oudste kleuters 
op een feestelijke manier af te sluiten. 
Het feest barst los om 14.00 uur!  
 

Dinsdag 25 juni – Fun@Schulensmeer  
De leerlingen van de derde graad kunnen op dinsdag een hele 
dag genieten van leuke activiteiten in en rond het 
Schulensmeer. De organisatie van Fun@Schulensmeer is in 
handen van de gemeentes Lummen, Herk-de-Stad en Schulen. 
De leerlingen fietsen onder begeleiding naar Schulen. Meer 
informatie volgt nog.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 26 juni – Proclamatie DAL 6 
Op woensdag is het de beurt aan onze oudste leerlingen om 
afscheid te nemen. Zij zwaaien af van de lagere school en kunnen 
in september aan een nog groter avontuur beginnen.                          
Vanaf 19.00 uur zetten we onze leerlingen van het zesde en hun 
ouders in de bloemetjes. De officiële uitnodiging mag u binnenkort 
in de agenda van uw kind verwachten!   
 

 
 

Zwemmen eerste graad: 
Maandag 03/06 en 17/06 
 
Zwemmen tweede + derde graad: 
Geen zwemmen 
 

 
 
Bibliotheek: 
Donderdag 6 juni brengen we voor de laatste keer dit schooljaar een bezoek aan de bib. Breng 
dus zeker je boeken mee! Vergeet je je boeken die dag, dan dien je ze zelf binnen te brengen.  
 
Vrije dagen  

 Maandag 10 juni:  Pinkstermaandag 
 
 
Vrijdag 28 juni – laatste schooldag 
Vrijdag 28 juni is onze allerlaatste schooldag. We zorgen ervoor dat het schooljaar op een 
leuke en feestelijke manier wordt afgesloten. We zetten de vakantie in om 11.55 uur! 
 

Geniet ervan!! Enjoy!! ¡Disfruta! 
 
 


