juni 2019

Beste ouders

Graag wil ik bij het einde van dit rijkgevulde schooljaar met als thema ‘Stap je mee?’ alle
kinderen, ouders, leerkrachten, schoonmaakster, toezichters, administratieve medewerkers,
vrijwilligers, het kriebelteam, het oudercomité, de schoolraad, de werkgroep Veilig Verkeer
Ter Dreef en het schoolbestuur van harte bedanken voor hun inzet en samenwerking. Wat
een geluk voor onze kinderen dat iedereen het beste van zichzelf wil geven en samen wil
bouwen aan een dynamische school Ter Dreef waar het goed is om te leren, te werken en
vooral te leven. Surf maar eens naar www.terdreef.org.
Wij denken graag terug aan de gezellige en leerrijke klasmomenten, de Sint op bezoek met de
rode pick-up, de sfeervolle kerstviering, de zee- en sportklassen, de oudleerlingenquiz, de
optredens van Drefo, acties voor goede doelen, carnaval, de projectweek ‘Oortjes gespitst’
met het toonmoment, de keitoffe en kindvriendelijke dreeffeesten ‘Ter Dreef in beweging’, de
geslaagde leeruitstappen en leuke schoolreizen.
Naar jaarlijkse gewoonte kregen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar de kans om op
donderdag, tijdens de middagpauze, schaakles te volgen. Dit 21ste jaar waren er 49
deelnemers (30 vijfdeklassers en 19 zesdeklassers) die het hele jaar schaakten. Spelplezier
stond steeds voorop! Toch vermelden we graag de leerlingen die de eerste plaats behaalden
bij de competitie. Bij de jongens van het 5de was dit Mathias Van der Perre en bij de meisjes
Helena Van Landeghem. Nille Vandeperre troefde iedereen af in de gemengde competitie van
het 6de leerjaar. Zij sloten dit schaakjaar feestelijk af. Dank aan schaakmeester Joke!
Onze 46 zesdeklassers zijn flinke jongelui geworden die klaar zijn om met goede moed het
secundair onderwijs aan te vatten. Wij zijn fier op jullie! Deze wens geven we hen graag mee:
“Wij wensen jou het allerbeste. Vrienden die echt in je geloven. Mensen die met jou op weg
willen gaan en met hun hart naar je luisteren. Blijf geloven in jezelf. God zij met je!”
Met dit Drefoblad wil ik u ook informeren over het verloop van de laatste schooldagen.
Een opsomming van alle leuke en zinvolle klasactiviteiten kan ik hier niet vermelden maar
toch wil ik graag enkele algemene en belangrijke zaken meegeven.
Vrijdag 21 juni: Laatste proevendag! Oef…!
Het eerste leerjaar smult van een lekkere letterpicknick.

Maandag 24 juni:
De proeven van einde schooljaar worden meegegeven zodat u deze eens rustig kan inkijken.
Probeer deze resultaten op een opbouwende manier te bespreken met uw kind.
Mag ik u vragen om vooral te beklemtonen wat goed is en tips te geven bij wat minder goed
is. Hopelijk heeft uw kind zich flink ingezet en gewerkt volgens zijn/haar mogelijkheden.
Woensdagmorgen ten laatste worden de proeven terug afgegeven aan de klastitularis want ze
moeten op school bewaard worden.

Samen met Rinkeling en Sint-Donatus heeft de elfde “Fietslus rond Merchtem” plaats.
Het eerste en tweede leerjaar blijven in en rond onze school. Ze mogen ook gebruik maken
van het fantastische mini-verkeerspark van de kleuterschool Ter Dreef. Enkelen die door
meester Kenny na een test fietsvaardig genoeg bevonden worden, maken onder voldoende
begeleiding een fietstochtje van 5 km.
De andere klassen fietsen een mooie tocht met stopplaatsen in Rinkeling en Sint-Donatus.
Ook dit jaar is er een mountainbiketocht voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar die
dit wensen.
Lees nog eens goed de afzonderlijke brief over deze activiteit en vergeet hesje en fietshelm
niet. Een hulpdienst voor pech is voorzien.
Dank aan de bereidwillige ouders en grootouders om mee te begeleiden… graag ook hesje en
fietshelm om het goede voorbeeld te geven en veilig te rijden.
Onze eersteklassers vieren in de namiddag hun vriendschap met de zesdeklassers op een
lekkere manier: ‘Dankuwel, meter, peter, het ga je goed!’

Dinsdag 25 juni:
Onze eersteklassers worden door de 3de kleuterklassen uitgenodigd op hun receptie. Dit is de
laatste activiteit van ‘Samen over de drempel’.
‘Met de trein naar Oostende … tjoeke, tjoeke tuut tuut’
Het 2de leerjaar gaat op leeruitstap naar Oostende.
Verzamelen om 7.45 uur op school. Vertrek om 7.50 uur stipt naar station Merchtem.
Terug aan station Merchtem om 18.21 uur. (zie aparte brief).
Dankzij de beloning van Sam de Verkeersslang houdt het 4de lj. een picknick in het
Lijsterbespark.
Onze vijfdeklassers kunnen genieten van de ‘leerlingen tegen leerkrachten- wandeling’.

Woensdag 26 juni:
Onze tweedeklassers maken hun moestuin klaar voor de vakantie. Er zijn nog dingen die ze
kunnen proeven zoals sla, radijzen, patatjes, wortelen, ajuin. Lekker en gezond…

Donderdag 27 juni:
Vrij zwemmen in het fantastische zwembad de Lijster in Londerzeel voor 2de, 3de en 4de
leerjaar. De derdeklassers kunnen nadien genieten van een lekkere verrassing.
Sportkampioenschap van Ter Dreef : 6de leerjaar – leerkrachtenteam.
Onze zesdeklassers dagen in de namiddag het personeel uit voor een wedstrijd trefbal en
voetbal. Uiteraard mogen alle leerlingen komen supporteren, maar voor wie ???
De wisselbekers staan al klaar!
’s Avonds … ouderavond !
-

Alle ouders worden tussen 18 en 19.30 uur verwacht om het rapportje van hun kind(eren)
te komen afhalen bij de klastitularis in de klas.
Vanaf 19.40 uur verwachten wij onze zesdeklassers met hun ouders en alle
personeelsleden in de refter voor een gezellige afscheidsreceptie.

Vrijdag 28 juni: Einde schooljaar !
Wij sluiten het schooljaar af met een eucharistieviering met pastoor Koen om 9 uur in de
kerk met als thema “Vakantie…stap de wereld in!”. Wij danken God en elkaar voor het
voorbije schooljaar en kijken verlangend uit naar een verdiende zomervakantie.
Ouders en sympathisanten van harte welkom!
’s Middags stoppen we om 11.45 uur en is er geen naschoolse opvang meer.
(Dit bericht werd reeds meegedeeld met de onkostennota van mei/ juni en is te vinden op de
kalender van onze website sinds augustus 2018.)
En nu… vakantie!!! Graag wil ik u allen een deugddoende en hartverwarmende
zomervakantie wensen met veel vreugdevolle momenten en zonnige dagen.

Nog graag uw aandacht voor … noteer deze data:
We zien elkaar terug op de onthaalavond van vrijdag 30 augustus tussen 18 en 20 uur in de
nieuwe klas van je kind(eren). Je kan er kennismaken met de juf of meester.
De lijst van de klastitularissen vindt u binnenkort op de website.
Kwaliteitsvolle turnkledij is te koop in de eetzaal van de school.
T-shirt kost 12 euro; broekje 13 of 15 euro naargelang de maat.
Graag nodigen we u ook al uit op de klassikale ouderavond:
Op woensdag 4 september om 19.30 uur voor het 1ste leerjaar.
Op woensdag 11 september om 19 uur voor het 3de, 4de en 6de leerjaar en om 20 uur voor
het 2de en 5de leerjaar.
Een vriendelijke vakantiegroet
Namens het schoolteam
Luc Ringoot
Directeur

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
maandag 2 september 2019
Vrije dagen van het eerste trimester
herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019
wapenstilstand: maandag 11 november 2019

kerstvakantie: van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
Vrije dagen van het tweede trimester
krokusvakantie: van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
paasvakantie: van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020
Vrije dagen van het derde trimester
vrijdag 1 mei 2020
donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni 2020 (pinkstermaandag)
De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2020
Facultatieve verlofdagen: (geen opvang)
maandag 30 september 2019
maandag 27 januari 2020
Pedagogische studiedagen (vrijaf voor de leerlingen): (geen opvang)
woensdag 20 november 2019
woensdag 5 februari 2020
woensdag 18 maart 2020
woensdag 22 april 2020

