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Beste ouders 
 
 
Graag wil ik bij het einde van dit rijkgevulde schooljaar alle kinderen, ouders, leerkrachten, 
schoonmaakster, toezichters, administratieve medewerkers, vrijwilligers, zwem(groot)ouders, 
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. 
 
De Dreeffeesten van 6 juni werden een enorm succes. De spelletjes waren leuk en de 
beloning met de foto’s was gegeerd. Het optreden van de kleuters en de lagere schoolkinderen 
met als thema “Talent op Dreef!” was buitengewoon. Wat een talent in Ter Dreef! Fijn om te 
zien hoe kinderen groeiden op het podium. Zelfs meestal verlegen leerlingen wisten ons te 
verrassen met hun durf en talent. Nogmaals dikke proficiat aan alle goochelaars, 
moppentappers, acteurs en actrices, dansers en danseressen, zangers en zangeressen, 
dierentemster en voetballer. Onder een blauwe hemel smaakte het hapje en het drankje, door 
het oudercomité geserveerd op het terras. 
 
Onze 43 zesdeklassers zijn flinke jongelui geworden die klaar zijn om met goede moed het 
secundair onderwijs aan te vatten. Deze wens geven we hen 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!”  
Wij zijn fier op jullie!  
 
 
Met dit Drefoblad wil ik u ook informeren over het verloop van de laatste schooldagen.  
Wij zorgen voor zinvolle activiteiten en verrassingen. 
 
Proficiat aan de vele leerlingen die een zwembrevet behaalden, van een brevet van 25 m tot 
… een brevet van 1500 m, ja zelfs een brevet van reddend zwemmen A of B. Langs deze weg 
willen we ook onze zwemouders Ann, Elke en Freddy en zwemoma Avidia van harte 
bedanken voor hun vrijwillige inzet. Knap! Kandidaat-zwem(groot)ouders voor volgend 
schooljaar geven een seintje, liefst aan onze zwemcoördinator meester Kenny Nuyts. 
 
 



Vrijdag 19 juni: 
 
Laatste proevendag ! 
 
 
Zaterdag 20 juni: 
 
GEVRAAGD: Vele vrijwilligers om de krijtborden af te halen in alle klassen en de 
bekabeling van elektriciteit en netwerk af te werken. Meer info vindt u in de brief die op 
donderdag 11 juni via uw kind werd meegegeven. Zie ook onze website! 
 
 
Maandag 22 juni: 
 
Schoolreis voor het 4de leerjaar naar Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. 
Vertrek: 8.30 uur / terug op school: 18.45 uur (zie aparte brief). 
 
Schoolreis voor het 5de leerjaar naar het hindernissenparcours van het Weyneshof in 
Rijmenam. Vertrek: 8.30 uur / terug op school: 17.30 uur (zie aparte brief). 
 
Schoolreis voor het 6de  leerjaar naar Blankenberge. 
Sea Life center, avonturenpark en het strand staan op het programma. 
Vertrek: 8.30 uur / terug op school: 19 uur (zie aparte brief). 
 
Onze tweedeklassers gaan in de namiddag naar de Academie “August De Boeck”.  
Daar krijgen zij de kans om een half uurtje AMV (notenleer) en een half uurtje AVV (woord) 
te volgen. 
 
 
 
Dinsdag 23 juni: 
 
Schoolreis voor het 3de leerjaar naar het openluchtmuseum in Bokrijk. 
Vertrek: 8 uur !! / terug op school: 19 uur (zie aparte brief). 
 
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 zoon/dochter zich flink ingezet en gewerkt volgens zijn/haar 
mogelijkheden. Donderdagmorgen worden de proeven terug afgegeven aan de klastitularis 
want ze moeten op school bewaard worden.  
 
 
Woensdag 24 juni: 
 
We doen “Talent op Ter Dreef” nog eens over! Inderdaad vandaag de laatste ronde. Tijdens 
deze liveshow hebben al onze leerlingen de kans het talent te leren kennen en waarderen. We 
genieten samen in de eetzaal van dit prachtig spektakel! 
 
 



Donderdag 25 juni: 
 
Tijdens de fluorace, in de week van Sam De Verkeersslang, mocht Matice in de bakfiets van 
juf Maaike.  Aangezien alle kinderen van het 2de leerjaar graag eens in de bakfiets zouden 
zitten, heeft juf Maaike beloofd om in de voormiddag hier werk van te maken. 
 
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! 
 
 
Vrijdag 26 juni: 
 
Schoolreis voor het 1ste en het 2de lj. naar Clown Kea in Tubeke. 
Vertrek: 8.30 uur / terug op school: 17 uur (zie afzonderlijke brief). 
 
Onze derdeklassers hebben gedurende dit schooljaar enkele keren de boekenslang vol 
gelezen. Als beloning keken zij naar een film, hadden ze een dagje geen huiswerk en als 
laatste beloning kruipen ze achter de kookpotten. Ze bereiden spaghettisaus en koken de pasta 
gaar.  Mmm! Smullen maar. 
 
 
Maandag 29 juni: 
 
Samen met Rinkeling en Sint-Donatus heeft de zevende “Fietslus rond Merchtem”  plaats. 
Het eerste en tweede leerjaar blijven in en rond onze school. 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!’ 
 
Onze tweedeklassers maken hun moestuin klaar voor de vakantie.  Zijn er nog dingen die ze 
kunnen proeven?  Hm… lekker. Hoe groot zijn de aardappelen en wortels geworden?  Wat 
moet er nog verder groeien? Zorgt de juf ervoor in de vakantie? 
 
 
En ’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. 
 



 
 

Dinsdag 30 juni:  Einde schooljaar ! 
 
 
Wij sluiten het schooljaar af met een verzorgde eucharistieviering met pater Karel om 9 uur 
in de parochiekerk met als thema “Hartelijke vakantie!”. 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.)  

  
                   

En nu… vakantie!!! Graag wil ik u allen een deugddoende en hartverwarmende 
zomervakantie wensen met veel vreugdevolle momenten en zonnige dagen.   
 
 
 
We zien elkaar terug op de onthaalavond van vrijdag 28 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. 
Turnkledij is te koop in de eetzaal van de school.  
T-shirt kost 12 euro; broekje 13 of 15 euro naargelang de maat. 
 
Hou ook al woensdagavond 2 september vrij voor een klassikale ouderavond: 
om 19 uur voor het 3de, 4de en 6de lj. en om 20 uur voor het 1ste, 2de en 5de lj. . 
 
 
 
Een vriendelijke vakantiegroet 
 
Namens het schoolteam 
 
Luc Ringoot  
Directeur 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN   SCHOOLJAAR 2015-2016 

 
 
 Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
 
 dinsdag 1 september 2015 
 
 
 Vrije dagen van het eerste trimester 
 

herfstvakantie: van maandag 2 november 2015 tot en met zondag 8 november 2015 
 
woensdag 11 november 2015 

 
 Kerstvakantie 
 

van maandag 21 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 
 
 Vrije dagen van het tweede trimester 
 

krokusvakantie: van maandag 8 februari 2016 tot en met zondag 14 februari 2016 
 
 Paasvakantie 
 
 van maandag 28 maart 2016 tot en met zondag 10 april 2016 
 
 Vrije dagen van het derde trimester 
  
 donderdag 5 mei 2016 (O.-H.-Hemelvaart) en vrijdag 6 mei 2016 
 maandag 16 mei  2016 (pinkstermaandag) 
 
 
 De zomervakantie begint op 1 juli 2016 
 
 
 Facultatieve verlofdagen: (geen opvang) 
 
 maandag 28 september 2015 
 maandag 30 mei 2016 
 
 Pedagogische studiedagen (vrijaf voor de leerlingen): (geen opvang) 
 
 woensdag 18 november 2015 
 woensdag  3 februari 2016 
 woensdag 9 maart 2016 
 


