
 

Nieuwsbrief ouders 
Juni 2021  
 

Maandplanning :  
 
 
 
 
 

Er worden in juni geen oudercontacten voorzien voor de leerlingen van de lagere school, tenzij 
ze gevraagd worden door de leerkracht of door de ouder. Wil je als ouder de leerkracht toch 
nog spreken, kan je dat doen door een nota in de agenda van je kind te zetten of de leerkracht 
een mail te sturen. Zij neemt dan verder contact met u op.  

 
Dinsdag 1 juni 2021 
IDP 6de leerjaar  
 
Woensdag 9 juni  2021 
Contactmoment medisch schooltoezicht 1KS ( gaat door op school)  
 
Zondag 13 juni  2021 
Vaderdag !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 14 juni  2021 
Start feestweek KS  
Vergadering ouderraad 20.30 uur  
 
Dinsdag 15 juni  2021 
Vervolgonderzoek medisch schooltoezicht 1ste leerjaar ( lengte, gewicht, gehoor)  
 
Maandag 21 juni  2021 
Start feestweek LS  
Oudercontact 1 KS , 2KS ( brief volgt nog)  
 
 
 



 

Donderdag 24 juni  2021 
Oudercontact 1 KS , 2KS ( brief volgt nog)  
Proclamatie zesdeklassers 
Info volgt !  
 
Vrijdag 25 juni  2021 
Schoolfeest voor onze leerlingen  
 
Zaterdag 26 juni  2021 
Ophalen aperitiefboxen   
 
Maandag 28 juni 2021 
Oudercontact 1 KS , 2KS ( brief volgt nog)  
Uitstap derde graad in de omgeving rondom Testelt                                                                
Uitstap eerste graad in de omgeving rondom Testelt  

 
Dinsdag 29 juni  2021 
Overstapdag : de leerlingen nemen een kijkje in de klas van volgend schooljaar. 
 
 
Woensdag 30 juni  2021 
Laatste schooldag!  
 
 
                                                                                                                                 

Het schooljaar is weer voorbij. Tijd om, aan jullie ouders, een woordje van dank te richten.  
Wij danken u voor uw vertrouwen en voor de goede samenwerking.  

Voor de fijne babbel aan de schoolpoort. Die deed deugd, zeker in Coronatijd.  
Voor de mooie woorden die we vaak van jullie ontvangen en die ons telkens weer een goed 

gevoel geven als team.  
Voor de open communicatie, ….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wensen aan iedereen, zowel ouders als kinderen,  
een veilige en deugddoende vakantie. 



 

Aan de zesdeklassers wensen we veel geluk in hun nieuwe school. Van hen nemen we 
afscheid. Wat zullen we jullie missen, zesdeklassers!  

 
 

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :  
 

- Neem  af en toe een kijkje op onze website www.denhulst.be of op onze Fb-pagina ! 
Ook daar vind je informatie , nieuwsberichten, …. 

 
- TROOPER  

Vergeet onze school niet bij de aankoop van jullie online aankopen.  
 

- Zeeklassers die maandelijks betalen. Vergeet niet om je betaling tijdig te doen!  
 

- Er volgt buiten deze nieuwsbrief zeker nog een communicatie voor de organisatie van 
de laatste schooldagen. ( en voor de start van het nieuwe schooljaar) 

 
 

 
 

Met vriendelijke groeten  
 
Team Den Hulst  

 

http://www.denhulst.be/

