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 Samen rond De Kastanje. Dat werkt! 

 Beste ouders, 

 Drukke tijden in De Kastanje, héél veel activiteiten de afgelopen weken en ook de komende weken wordt 
 het nog gezellig druk.  De laatste maand van het schooljaar is ingezet.  In heel veel klassen zijn de 
 voorbereidingen voor vaderdag begonnen en de kinderen van het lager beginnen binnenkort aan de 
 laatste proefwerken van dit schooljaar.  Deze beginnen op maandag 13 juni.  Meer info over het verloop 
 van de oudercontacten en proclamatie van het zesde leerjaar ontvangen jullie binnenkort. 
 Hieronder een alvast overzicht van de voorbije activiteiten. 

 Op maandag 23 mei mochten we de grootouders van onze kleuters nog eens verwelkomen op het 
 grootouderfeest  !  Het werd een vrolijke namiddag met  leuke dansjes van de kleuters van Proven en 
 Krombeke.  Bedankt juffen voor de voorbereiding, bedankt aan alle helpende handen en ook bedankt 
 aan de grootouders voor jullie enthousiasme tijdens het optreden. 



 Het was ook een sportieve week!  Op dinsdag hadden de kinderen van het lager  sportda�  ,  en op 

 vrijdag was het de beurt aan de kleuters. 

 De leerlingen van het lager trokken naar de sporthal van Poperinge.  Verschillende activiteiten en 
 sporten kwamen aan bod:  Reis rond de wereld, airtrack, baseball, badminton, alles op wieltjes, 
 zoektocht en bouncerball/hockey.  Deze dag werd georganiseerd door juf Ellen. 

 Op vrijdag werkten we voor de sportdag van het kleuter samen met MOEV.    MOEV is de organisatie die 
 ook “alles met de bal”, “rollebolle”, … organiseert.  Door corona konden de kleuters jammergenoeg dit 
 jaar hieraan niet deelnemen, vandaar deze sportdag georganiseerd door MOEV. 
 De kleuters van Proven en Krombeke verzamelden in De Croone voor hun sportdag. 



 Op donderdag gingen de bosmuizen en veldmuizen (eerste graad) op schoolreis naar  Planckendael  . 
 Met de trein vertrokken ze vanuit het station van Poperinge richting Mechelen.  Na een bezoekje aan de 
 dierentuin, aangevuld met een gidsbeurt, keerden ze ‘s avonds moe maar voldaan richting huis. 

 Voor de leerlingen van 3 & 4 van Krombeke was er op donderdag 2 juni groepswerk EHBO.  Ze oefenden 
 een noodoproep, ze leerden hoe ze een verband moeten leggen,...  Ook de leerlingen van het 5de 
 leerjaar van meester Geert die namen deel, zij kregen natuurlijk iets moeilijkere opdrachten ;-) 



 Op donderdag 26 mei vierden de kinderen van het eerste 
 leerjaar van Proven hun Eerste Communie. 

 Proficia� Jolie�! 

 Proficiat Suzanne! 

 Proficiat Milan! 

 Proficia� Lein�! 

 Profi���� Ana! 

 De schoolfotograaf komt op dinsdag 7 juni in de voormiddag langs voor 
 klasfoto’s  . 

 MISSIE 

 Een school met een hart, in het hart van het dorp. 

 VISIE 

 De Kastanje is een dorpsschool waar mensen met  zorg  en  respect  voor elkaar 
 en voor de  natuur  samen leven en  leren. 

 We doen dit  ontwikkelingsgericht  waarbij kinderen hun  talenten  ontdekken en 
 groeien in  zelfstandigheid  . 

 Samen  rond de Kastanje, dat werkt! 

 Belangrijke data derde trimester 

 07/06/2022  Klasfoto’s 

 13/06/2022  Start proeven 

 27/06/2022  WSO-sportdag (konijntjes & eekhoorntjes) 

 29/06/2022  MOEV boekentoe klas juf Jana en meester Geert 

 30/06/2022  Einde schooljaar  om 11u50 


