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Beste ouders 
 
Het einde van het schooljaar is in zicht. 
Op donderdag 28 juni zullen de ouders van kinderen die extra zorg nodig hadden 
dit schooljaar persoonlijk worden uitgenodigd door de juf of meester. 
Ouders die nog vragen hebben, kunnen de juf of meester contacteren op het 
volgende mailadres: ……………………………………………………………………… 
Wie de directie wil contacteren kan dit via: 0479 12 79 61 
  
Volgend schooljaar krijgen alle kinderen een nieuwe kans. Elk jaar worden om die 
reden de klassen opnieuw verdeeld. Zo leren de kinderen om met iedereen om te 
gaan. 
Bij de klassamenstelling spelen volgende zaken een grote rol:  

- Een goed evenwicht tussen jongens en meisjes 
- Een goede verdeling van de verstandelijke mogelijkheden 
- Een redelijke spreiding van anderstalige kinderen 
- Een evenwichtige verdeling van kinderen met leerproblemen, 

gedragsproblemen 
Door de vele klassenraden en MDO’s heb ik als directeur een heel goed beeld 
gekregen van al onze kinderen. 
Ik neem dan ook de verantwoordelijkheid op mij om de klassen samen te stellen. 
Ouders kunnen dan ook niet kiezen bij wie hun kind terechtkomt, tenzij  er een 
heel gegronde reden is. Ik durf hopen op jullie begrip hiervoor. 
 
Vrijdag 29 juni is de laatste schooldag en dan moeten de kinderen enkel in de 
voormiddag naar school komen. 
Om 11 uur is er op de laatste schooldag een viering in de Sint-Pieterskerk voor al 
onze kleuters en lagere schoolkinderen. Iedereen welkom! 
Wie extra vakantie neemt voor 30 juni en na 31 augustus is onwettig afwezig!! 
 
Op 28 augustus in de namiddag is het open klasdag.  ( van 13.30 uur – 15.30 
uur ) Ouders en kinderen kunnen komen kennismaken met de nieuwe klas en 
nieuwe leerkracht. 
Door de wet op de privacy komen de klaslijsten niet op de website te staan en 
worden ze ook niet uitgehangen. Op de open klasdag kan je te weten komen in 
welke klas je kind zit. 
 
We nodigen jullie ook al uit op ons startmoment op 3 september om 8.30 uur. 
 
Via deze weg willen wij ook iedereen van harte bedanken voor het fijne schooljaar 
en wensen wij jullie een fantastische vakantie toe! 

 
Directie en personeel Sint-Pieter 
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Joepie, wij zijn de bibste school van Hamme. De bib komt dit samen met 
ons vieren op 29 juni. Ook de pers zal aanwezig zijn. Voor alle kinderen is er 
dan een verrrassing voorzien! 
 
 
29 juni wordt echt een leuke dag, want dan gaan we ook samen 
picknicken. We trekken met de hele school naar het speelterrein op de 
Vlierkouter. Daar eten we samen lekkere hotdogs ( voor de Turkse kinderen 
uiteraard halal hotdogs ) met een drankje erbij. ’s Namiddags	


