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Dinsdag 29  juni 2021 is de laatste schooldag 

De afscheidsviering en het afscheid in de klas zal met elke klas afzonderlijk gevierd worden. Het 

einde van de schooldag is voorzien om 15u10.  

Woensdag 30 juni is er ,indien gewenst, mogelijkheid tot een online rapportbespreking. Dit kan u 

via mail aanvragen aan de klasleerkracht (dit voor 28 juni) .  

(Alternatieve) schoolreis 

De laatste dagen van het schooljaar komen eraan! Er is hard ge-

werkt en er komt nu een tijd om samen met de klas nog leuke din-

gen te doen. Er is nog de alternatieve schoolreis, met springkaste-

len, afgewisseld met leuke activiteiten en frietjes eten. Deze dag 

gaat in Vostert door donderdag 24 juni en in Bree op maandag 28 

juni. De derde graad gaat maandag naar Warredal. Verdere info 

hierover, wordt u via de klasleerkracht bezorgd . 

Diploma-uitreiking op vrijdag 25 juni   

11u30 5– jarige kleuters van Vostert K3V, in de kerk van Vostert  

13u30 5– jarige kleuters van Bree K3A, in de sporthal in Bree 

14u30 5– jarige kleuters van Bree K3B, in de sporthal in Bree 

 

17u30 schoolverlaters van Bree 6A, in de kerk van Vostert 

18u30 schoolverlaters van Bree 6B, in de kerk van Vostert 

19u30 schoolverlaters van Vostert 6V, in de kerk van Vostert 

Alle aanwezige ouders hebben zich op voorhand ingeschreven voor de proclamatie van hun 

dochter en/of zoon.  We willen u vragen om op de opgegeven tijdstippen te komen (maximum 5 

minuten vroeger dan de opgegeven tijd) en tijdig te vertrekken, zodat er geen overlapping is tus-

sen de verschillende groepen. Dan is er ook voldoende parking en kunnen alle maatregelen vlot 

gevolgd worden. Alvast bedankt! 

 

Een gewone start op 1 september 2021?! 

Wij hopen dat we het schooljaar gezond en wel kunnen afsluiten. Het afgelopen schooljaar was een 

jaar van vele uitdagingen, regels volgen, bijsturen,… Maar mede door de inzet van alle kinderen, 

van u als ouder en de voltallige personeelsgroep zijn we erin geslaagd om corona niet al te hard 

toe te laten slaan in onze vestigingen.  

Zoals we het nu doorkrijgen voor het onderwijs kunnen we in september starten zoals in het verle-

den en zullen klasuitstappen, schoolreizen, schoolfeest,.. er weer bij horen. Toch willen we hier 

nog even voorzichtig mee zijn en hopen dat het allemaal weer kan op 1 september.  
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1 september  

 

U krijgt eind augustus een mail met de klaslijst en hun leer-

kracht. 

Op woensdag 1 september heten we iedereen van harte wel-

kom!  Samen zetten wij het nieuwe schooljaar feestelijk in.  

Nadien mogen ouders met hun kleuter naar de klas gaan en 

daar afscheid nemen van hun kapoen. De leerlingen van het 

lager gaan met hun juf of meester naar hun nieuwe klas. Ie-

dereen viert in de klas de start van het nieuwe schooljaar. 

Klasindeling 

Elk jaar gaan de leerkrachten van een bepaald leerjaar, eventueel met ondersteuning van de zorg-

leerkracht, ondersteuner of turnleerkracht, alles in het werk stellen om een goede klasindeling te 

maken. Hierbij houden ze rekening met de eigenheid van het kind, resultaten, talenten, observaties, 

omgang, … . U begrijpt dat dit een grote puzzel is. 

We zullen alles in het werk stellen om te zorgen dat uw kind een fijne, veilige, leerrijke tijd heeft op 

De Vuurvogel.  

U kan vertrouwen op de deskundigheid van ons team! 

Dank voor uw begrip. 

Begin volgende week mag u onze laatste nieuwsbrief verwachten met de laatste informatie over de 

afronding van het schooljaar. Ook werpen we al een blik vooruit naar de klasverdelingen en belang-

rijke data voor het schooljaar 2021-2022 ? 

Nieuwbouw lagere school in het centrum 

Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat er de laatste weken met man en macht wordt gewerkt om de 

nieuwbouw af te krijgen. Vanaf 1 september zal de hele lagere school haar intrek in deze nieuw-

bouw nemen.  Het co-teachen van de voorbije schooljaren zal uitgebreid worden en krijgt meer mo-

gelijkheden doordat beide klassen in hun lokaal kunnen blijven en niet meer moet uitwijken naar 

een andere lokaal (eetzaal,..) Ze kunnen nu door de tussenwand open te zetten een groot lokaal cre-

ëren waar met 2 of 3 leerkrachten gelijktijdig op verschillende niveaus kan gewerkt worden.  Op de-

ze manier kunnen we nog meer inzetten op differentiatie. Tijdens de infoavonden van 7 en 8 sep-

tember laten we u dan ook met trots onze nieuwbouw zien en lichten we graag onze werking in de 

nieuwbouw nader toe.  

Ook de leerlingen van Vostert zullen in deze lokalen les krijgen als ze in Bree komen turnen. 


