TICHELTJE
Beste ouders, kinderen en sympathisanten,
De zomervakantie staat weer voor de deur. Hiernaar hebben de kinderen reeds lang
uitgekeken. Maar ook de collega’s, die zich het afgelopen schooljaar weer volledig gegeven
hebben, zowel in de klas als daarbuiten, hebben de grote vakantie meer dan verdiend.
Als directie kijken we met fierheid terug op het voorbije schooljaar. Meerdere projecten
werden gerealiseerd waardoor onze school dynamisch blijft.
Het einde van een schooljaar betekent ook telkens weer ‘afscheid nemen van de
zesdeklassers’. We zijn hen dankbaar voor de fijne jaren die we samen mochten beleven en
wensen hen van ganser harte veel succes met hun verdere schoolcarrière.
Anderzijds zetten de oudste kleuters in september de grote stap naar de lagere school. We
hopen dat zij zich hier snel mogen ‘thuis’ voelen.
Dank aan alle leden van onze oudervereniging voor hun gedrevenheid bij het organiseren van
diverse activiteiten voor onze schoolkinderen. Het is fijn om te zien hoe ouders betrokken
zijn bij onze school. Dank aan iedereen voor de amicale sfeer, voor de fijne samenwerking.
We zeggen ook graag dank aan alle lees-, zwem- en knutselouders, aan de gemachtigde
opzichters die de veiligheid van de kinderen steeds weer garanderen, aan alle vrijwilligers
voor hun helpende handen, voor het vervoer van kinderen. Fijn dat we steeds weer op jullie
allen kunnen rekenen.
Tenslotte wensen wij iedereen een geweldige vakantie met veel zon, voldoende rust en veel
tijd om te genieten van alles maar bovenal om te genieten van elkaar.
We zien elkaar graag terug op donderdag 1 september.
Lieve Bussels, Ronny Dreesen
Directeurs

VAKANTIE is
geen tijd om te vergeten.
VAKANTIE is eerder
een tijd om watje beleefde
rustig een plaats te geven.
De tijd die je
van harte gegund.
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Enkele reacties van de kinderen van juf Kelly over het schoolfeest
Ons dansje was heel mooi!
Het was lekker warm.
We wonnen een beker.
Er waren 4 springkastelen.
De frietjes waren lekker!
De spelletjes waren tof!
Het was mooi versierd op school.
De juffen en de meesters waren allemaal hetzelfde!

- wij, kleuters van juf Natacha (K1i+), als schattige bijtjes gestraald, gedanst en genoten hebben van
ons schoolfeest en daarom de Ticheleer-Award voor 'Beste Studio 100-lied' gewonnen hebben?
- de kleuters van juf Annick L. (K1i) dol zijn op feestvieren? De 40ste verjaardag van juf Annick
werd dan ook goed gevierd met een lekker ijsje, springen op de trampoline, schommelen, glijden
op de glijbaan… En dat allemaal in de tuin van de juf!
- onze schoolreis richting het ‘Uilenbos' ging? Zo noemden de kleutertjes van juf Elke (K1A) de
'Bosuil'!
- Ties uit K1A jarig was op de dag van de schoolreis en dat we met alle kleuters voor hem hebben
gezongen?
- de kleutertjes van juf Sarah (K1B) veel fietsplezier hadden op de speelplaats tijdens de
verkeersweek?
- kleuters van juf Daniëlle (K2) letters herkennen in bepaalde soorten speelgoed?
- de kleuters van K2 tijdens het thema ‘bouwen’ op huizenjacht mochten? We mochten zelfs een
echte metser aan het werk zien en vraagjes stellen.
- de kleuters van juf Hanne & juf Hilde flessenpost kregen van Piraat Woeste Willem?
De kleuters moesten verschillende opdrachten uitvoeren en konden zo een puzzelstukje van de
schatkaart bemachtigen. Wanneer de schatkaart volledig was konden de kleuters opzoek naar een
echte schat!
- de leerlingen van juf Kelly en juf Veerle (1ste leerjaar A + B) twee dagen op plattelandsklassen
zijn geweest? Het was super tof!
- de leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar (juf Linda, juf Marleen en juf Els) naar ‘Kronkeldidoe’
zijn geweest?
- we een leerrijke verkeerswandeling in onze schoolomgeving hebben gemaakt tijdens de
verkeersweek (4de leerjaar, meester Tim)?
- we slakken en kikkervisjes in onze klas hadden en dat we op zoek gingen naar wilde bloemen in
Wijchmaal (4de leerjaar)?
- we de IDP- testen op de Chromebooks maakten en niet meer op papier?

- ze in het 4de leerjaar leuke proefjes deden met water in de klas en dat we onze eigen fontein
maakten?
- we op zoek gingen naar bodemdiertjes, de recyclagekampioenen, in het bos met het 4de leerjaar?
- de leerlingen van het 4de leerjaar meededen aan een vijfkamp op de atletiekpiste te Peer?
- we in het vijfde leerjaar (juf Monique en juf Tine) deze week afscheid namen van onze klasgenoot
Mohsin? Hij is enkele weken geleden verhuisd en gaat volgend jaar naar een andere school.
Mohsin, véél succes in je nieuwe school en hopelijk komen we mekaar nog eens tegen.
- we een fantastisch schoolfeest hadden en dat we met veel plezier samen dansten met het 6de ?
- het 6de leerjaar (juf Ria) een lange toetsenperiode had en dat we blij waren toen eindelijk de laatste
toets voorbij was?
- de leerlingen van het 6de leerjaar helemaal klaar zijn om in september naar het middelbaar te gaan?
- dat ‘Pennenzakkenrock’ een superdag was?
- we op de proclamatie afscheid hebben genomen, maar dat we vele fijne herinneringen hebben aan
Basisschool Ticheleer?

Nuttige data
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten voor volgend
schooljaar, kijk dan in je Gimme-agenda of volg onze website. Er
staan al heel wat activiteiten vast voor volgend schooljaar. Je kan ze
daar terugvinden.
Alle info tot 1 september zullen we via onze website verspreiden. Het
Gimme-kanaal zal vanaf 30 juni stilvallen. Tegen eind augustus
passen we onze kanalen aan en brengen we je weer de info die jullie
nodig hebben.

