topg@zet van 25 juni 2019
topfeest

topsponsors

Dank én felicitaties aan alle toppers en
topte@mleden voor de inspanningen die tijdens
en voor het schoolfeest werden geleverd om er
weer iets onvergetelijks van te maken. Voor de
logistieke ondersteuning kunnen we altijd
rekenen op tientallen toegewijde vrijwillige
helpers. Om te beginnen is er de harde kern van
ouderraadleden. Van harte bedankt JEF, LEEN,
NATHALIE, ELLEN, MIEKE, GERT, JOKE, CHRIS,
KIM, STIEN EN THAIS! Nogal wat ouders hadden
zich gemeld als extra hulp. Wat waren wij daar
blij om zeg! Een dikke merci aan al die
sympathieke vaders en moeders die tenten
hielpen opbouwen, tafels en stoelen hielpen
plaatsen, drankjes afdroegen enzovoort.
Fijn dat jullie dat wilden doen, Staf, Wouter
Geelen, Frederik Vanuytsel, Duan Gatto, Steven
Geerinckx, Sven Smolders, John Muffels, Wim
Jacobs, Brecht Decabooter, Kurt Henneuse,
Jonas
Van
Olmen,
Kristof
Geens,
Els
Verkuringen, Bert Pieck, Tim op ’t Eyndt, Sofie
Cornelis, Joke Verrijckt, Liesje Van Haecke,
Katelijne Vanwetswinkel, Christine Nackers, Tine
Van den Heuvel en Wim Eyckmans.
Onze dankbaarheid gaat eveneens naar de
charmante medewerkers van Chiro Jomesa Punt:
Kaat, Lotte, Hanne, Julie, Niels, Jord en Boris.

Om de tombola winstgevend te houden, kan
top@punt gelukkig beroep doen op nogal wat
neringdoeners. Van volgende sympathisanten
kregen we fantastische prijzen:

De storm die even over de speelplaats raasde,
had niemand zien aankomen. Een aantal
zijdoeken werden weggeblazen en hier en daar
ging een paal tegen de vlakte. De tentjes kregen
echter niet de kans om te gaan vliegen. Alle
aanwezigen gingen er massaal aan hangen en
lukten er zo in om de boel recht te houden. Een
topreactie, dankjewel!

Las-tech – Selff – Puntbikes – Estée
Lauder – Mars – Peeters verzekeringen

opbrengst
De opbrengst van het feest was dit jaar kleiner
dan anders. Na de storm zijn immers veel
mensen vroeger naar huis gegaan dan ze van
plan waren. Volstrekt begrijpelijk uiteraard.
Toch bleef er nog 3 300 euro over na het betalen
van alle facturen.

inzameling
Jullie reageerden massaal op de oproep van de
ouderraad om afgedragen kledij te verzamelen.
De
aftandse
garage
van
de
vroegere
kloosterzusters werd op enkele dagen volledig
gevuld. In totaal ging het om meer dan 3 ton.
hetgeen de ouderraad 900 euro opleverde.
Zowel dit geld als de opbrengst van het
schoolfeest
worden
geïnvesteerd
in
het
aanleggen van een extra stukje speelruimte te
Vogelzang 64.

het is bijna gedaan
28 juni is de laatste schooldag. De ouders mogen
samen met hun pupil, tussen 08.45 en 12.00
uur, de klas bezoeken. De kleuters ontvangen
een cadeautje, de toppers van de lagere school
krijgen een mooi topt@lent-rapport.

schoolbrochure
De wijzigingen in de schoolbrochure gaan in
voege op 1 september 2019. Wie zijn kind in
top@punt wil laten schoollopen, moet bij het
begin van het nieuwe schooljaar de ‘verklaring
voor akkoord’ ondertekenen. De aanpassingen
werden besproken tijdens de Schoolraad van 23
juni. Financieel is er 1 wijziging: we verhogen de
prijs van het middagtoezicht. Om dat toezicht in
de best mogelijke omstandigheden te laten
verlopen, hebben we immers extra personeel
aangesteld. Voortaan vragen we 60 eurocent per
middag dat je pupil blijft ineten. Wie de overige
– decretale - wijzigingen wil kennen, kan die
vinden in de bijlage en op de site. Vaak gaat het
om kleine ingrepen en/of naamsveranderingen.

vakantiedagen

koning wordt zonnebloem
Op dinsdag 25 juni vieren we vanaf 15.00 uur
het einde van de kleuterschool met de
koningsklassers en hun ouders. Juf Els en
Annelore hebben een knap feestprogramma in
mekaar gestoken. En de ouderraad zal zorgen
dat er weer wat lekkers is.

receptie einde top@punt
Ook op dinsdag 25 juni, maar dan tussen 19.00
en 22.00 uur, nemen we officieel afscheid van
onze oudste, grootste en braafste toppers. De
ouderraad voorziet hapjes & drank, de
laatstejaars zullen de aanwezigen verrassen met
hun muzische talenten.

toppunt
De papa van Ties, Sam en Diet heeft de school
goed voorzien van 3M-steri-strips. Dat zijn dure
wondpleisters waarmee we de toppers nóg beter
kunnen soigneren. Dankjewel, ‘nursing-Nick’.
Onze toezichtmoeder Yvonne denkt bij het
opruimen altijd in de eerste plaats aan de
top@punt. Juf Liesbeth kreeg onlangs zo goed
als
nieuwe
kastjes
met
kleurrijke
verzamelbakken. Altijd bruikbaar in elke klas.
Fijn dat je dit aan de school schonk, Yvonne,
dankjewel!
Tennisballen én een racket, dat is wat de familie
Boonen ons cadeau deed. Door deze schenking
kunnen de kinderen met meer samen tennissen.
Bedankt, Marnicq!
Toppers Berne en Leon zorgen er steeds voor
dat al het afval op te Vogelzang 81 mooi in de
vuilnisbak terechtkomt. Een welverdiende
pluim en veel dank van alle kinderen, juffen
en meesters voor de propere speelplaats!

En wat is er mooier dan aan het eind van een
schooljaar al even vooruit te blikken naar de
vakantiedagen in 2019-2020? De oudste toppers
kregen vandaag een kalender én een opsomming
mee van al de dagen dat ze niet naar school
mogen komen. Ook op de beginpagina van de
website zal dit een plaatsje krijgen.
Hoogst uitzonderlijk: VIER studiedagen volgend
schooljaar, 3 keer op een woensdag en 1 keer op
vrijdag. We hebben de extra tijd nodig om ons te
verdiepen in het nieuwe leerplanconcept van het
Katholiek basisonderwijs “Zin in leven, zin in
leren”.
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

stadstuintjes
Dinsdag 4 juni is het 3de leerjaar naar de
stadstuintjes van Geel geweest. Daar hebben wij
veel plezier beleefd en ook veel bijgeleerd: de
verschillende werktuigen mogen uitproberen,
onze eigen plantjes gezaaid, een mierennest
opgegraven, verschillende kruiden mogen
proeven en het mooie insectenhotel leren
kennen. Op het einde mochten we met allerlei
lekkere groentjes een gezichtje op onze
boterham toveren, smullen maar! Bedankt aan
de chauffeurs en de vrijwilligers van de
stadstuintjes.
Groeten, Nore en Liese uit het 3de leerjaar.

topst@f!
Op uitstap met de fiets? Staf begeleidt met veel
plezier. Een deur of raam dat open staat? Staf
heeft het gezien. Boeken of kasten die verhuisd
moeten worden? Staf doet het graag. Herstellen,
verven, verhuizen, bewaken, opruimen, ballen
uit de goot halen: het is maar een greep van wat
hij nog allemaal doet. Wat zijn wij blij met onze
Staf, echt héél blij!

auw!

Basje is ziek!
Ziek zijn is niet fijn aiaiaiai! Basje (onze klaspop)
stond opeens vol rode vlekjes! Ook enkele
Nijntjes hadden deze vlekjes al eens gehad! We
kwamen tot het besluit: dat zijn de windpokken!
We leerden heel wat over pijn hebben,
medicamentjes, iemand verzorgen enz… We
kregen ook bezoek van een echte verpleegster.
Zij had een koffertje bij met een stethoscoop,
windels, pleisters, mondmaskers,… De spuitjes
waren wel het leukste! We mochten ze vullen
met water en weer leegspuiten! Wat een pret!
Sommige Nijntjes kregen een windel om hun
arm of been, anderen een pleister. We gingen
naar huis als echte dokters met alles erop en
eraan! Dankjewel Leen! Enkele sfeerbeelden
kunnen jullie op de site bekijken. Sandra

De toppers van het vierde leerjaar hebben zich
van hun handigste kant laten zien. Met spijkers
een gekozen figuurtje vormen op een houten
plaatje en nadien afwerken met touw? Oh jawel,
ze kunnen het allemaal! Enkele ‘handige Harry’s’
slaagden er zelfs in om hun vingers wat platter
te maken … ‘Auw!’ kwam dan ook vaak boven
het geluid van de kloppende hamers uit. Ook
tijdens deze activiteit lieten de toppers weer zien
hoe samenknap ze zijn. Toppie!

al die willen te kaap'ren varen …
moeten mannen met baarden zijn.
Onze Nijntjes vertoefden een week lang in de
wereld van de piraten. We gingen op
schattenjacht,
maakten
schatkaarten,
we
speelden piratenspellen, telden geldstukjes,
schreven met een veer piratenpatronen in het
zand en knutselden onze eigen piratenhoed.
Het vinden van de schat was het hoogtepunt van
deze leuke week.
Anja

1 april!
Groene grascake? Blauwe enge cake? Nog nooit
geproefd? Na wat twijfels hebben de toppers van het
vierde hun kans toch gewaagd. Smullen maar!
Bedankt voor de grappige mop, Sam Vanuytven!

baby-vragen
Hoe groot is een pasgeboren baby? Hoeveel
weegt een baby’tje? De mama van Jannes kwam
antwoord geven op al onze ‘baby’-vragen. Stien
staat als vroedvrouw op de eerste rij bij de
geboorte van een kleine ukkepuk! Met veel
materiaal kon ze enorm boeien. Een kleine zak
aardappelen weegt ongeveer evenveel als een
baby, hoe grappig was dat! We mochten ook een
slokje van baby’s eerste melk proeven. Njam,
sommigen vonden ‘gewone’ melk toch lekkerder.
Hoe klein zo’n eerste pampertje en mutsje ook
is, toch probeerden sommige Nijntjes er nog in
te passen. Als aandenken kregen we allemaal
een armbandje met onze naam erop, net zoals
de baby’tjes krijgen als ze geboren worden.
Dankjewel Stien voor de boeiende namiddag!

zzzzzzzzzz
Nog even en de zomervakantie begint. Naast
schoolreizen en diploma-uitreiking, is het ook
tijd om al even stil te staan bij het volgende
schooljaar. Om onze kleuters voor te bereiden,
is er het wenpakket “Op bezoek!”.
Aan de hand van twee verhalen: 'op zoek naar
gezoem' en 'Oem! Oem!' worden de kleuters
meegenomen naar het eerste leerjaar. Als Zoem
de volgende dag zijn letter gaat zoeken, leidt dat
natuurlijk tot vele grappige situaties. De kleuters
leren op die manier spelenderwijs woorden met
de letter z maken. Op dinsdag 11 juni gingen ze
even wennen in het eerste leerjaar. Juf Tine liet
hen kennismaken met de materialen van haar
klas, samen met Bijtje zoem. Ook de kinderen
van het eerste leerjaar vertelden leuke verhalen
over Tine en over wat ze geleerd hebben het
voorbije jaar. Zij kregen nadien de kans om nog
zich nog eens een namiddagje als kleuter uit te
leven.
Tine, Annelore en Els

en op zaterdag 6 juli organiseert ChiroPunt van 17.00 tot 19.00 uur een
kinderdisco-party

’t is mooi geweest
knap gespeeld - allemaal samen
hard gewerkt & flink geleerd
erg goed gezorgd
voor onszelf en voor mekaar
veel deugd beleefd
aan het almaar beter worden
in dat waar we goed in waren
talentontwikkeling weet je wel
vaak gelachen
en ons goed geamuseerd
ja ook wel eens boos geweest
of droevig - dat kàn
nu is ‘t effe chillen
buiten spelen - boeken lezen
chiro- scouts- of tenniskamp
vrienden en familie - heel vaak zien
neen vakantie
daar hebben wij niks tegen
een topvakantie
niet meer & vooral niet minder

