
Beste ouders, lieve leerlingen, 

De laatste maand van dit schooljaar staat alweer in de steigers. Nog een laatste 

maand alles geven om ervoor te zorgen dat we met een goeie, leuke groeifiche, 

de grote vakantie kunnen inzetten. Voor onze leerlingen van het 6de een extra  speciale maand…de laatste 

30 dagen Ibex...en dan een nieuwe uitdaging, een nieuwe school...spannende tijden!  

 

We blikken nog even terug op een hele geslaagde lentehappening.  

DANKJEWEL aan iedereen die er kon bij zijn. Jullie aanwezigheid en jullie steun betekenen heel veel voor 

onze school. Wij hebben intens genoten van jullie bezoek aan ons zomerterras!  

We blikken ook vooruit op het einde van het schooljaar met ook nog heel wat uitstapjes. 

Kijk goed de kalender na en hou Questi voor ouders in de gaten. Daar vindt u alle info!  

Niet alleen onze leerlingen van het 6de lj studeren af. Ook onze KAAP ouders krijgen officieel een diploma 

voor de lessen Nederlands die ze dit jaar hier op onze school hebben gevolgd.  

Op donderdag 23 juni zetten we ook hen graag even in de kijker met de hele school!  

Op donderdag 23 juni zijn er ook onze laatste oudercontacten op school. Ook hier: hou goed Questi voor 

ouders in de gaten voor de info en inschrijvingen.  
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Neem zeker nog een kijkje in de verloren spullen.  

Op het einde van het schooljaar wordt alle  

overgebleven kledij aan een goed doel gegeven.  

Op dinsdag 17 mei hadden we op school een info avond rond veilig online en cyberpesten.  

Slechts enkelen onder jullie vonden de weg naar school. Jammer!  

Elke dag opnieuw worden we op school geconfronteerd met dit thema! 

Het was een interactieve avond met heel wat info en filmpjes.  

Op onze website hebben we een pagina gemaakt waarop u alles 

nog eens kan terugvinden, met een link naar de website van  

VeiligOnline. 

Basisschool Ibex —> voor en door ouders —> veilig online 

https://www.basisschoolibex.be/veiligonline 

https://www.basisschoolibex.be/veiligonline
http://www.veiligonline.be/


CC Deurne (Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne) 

 

“Grote opening vernieuwd CC op zondag 5 juni van 13 – 22u in Cultuurcentrum 
Deurne tijdens een sprankelend feest met een wérvelend programma!  
GRATIS! KIDSPROOF!  

Kom hangen en ontmoeten, klappen en groeten en tegelijkertijd ons nieuw seizoen ontdekken, met veel 

aandacht voor nieuwe makers, huisartiesten en een extra focus op familie.  

Kom mee de wereld repareren in de interactieve speelhoek van De Gezusters Hirngespinst,  

je haar feestelijk laten pimpen in een authentiek Kapsalon, borden kapot smijten bij Schervengeluk of 

een echte Silsburger dan wel BARIX bord scoren bij één van de funky foodstalls.  

Dans mee met Lap vzw, duik de voorlees- en knuffelhoek in van Saloua El Moussaoui of bewonder de 

live graffiti van Pink Panther Paints.  

Met ceremoniemeester Dimitri Leue, verse verzen van grote slam belofte Esohe Weyden en dichtende 

OG Don Vitalski, muziek van Hans Van Cauwenberghe en Les Triadours, circus en acrobatie van Piet Van 

Dycke en Sprookjes enzo, cabaret van Grof Geschud, en DJ sets van DJ Lizaay, abrahamblue en DJ RA-

DIO RIX!”  

GRATIS TICKETS BESTELLEN: https://ttk.antwerpen.be/Tickets/Register 

En àls we ooit gerecupereerd geraakt zijn van zoveel wild feestgedruis, kijken we al weer reikhalzend uit 

naar een nieuwe editie van Circus Boelaere op zaterdag 2 en zondag 3 juli met een overrompelend  

programma én de nieuwe reeks Gratis Vrijdagconcerten in het OLT Rivierenhof, heel de zomer lang !  

Academie Deurne Opendeurdag 

ZATERDAG 18 JUNI tussen 14u en 17u 

“Iedereen welkom om ons aanbod muziek, woord en beeld te komen verkennen tijdens een spannende 

speurtocht!” 

KINDERSPEURTOCHT EN WORKSHOPS 
Loop jij ook de hele tijd te zingen, te vertellen of te tekenen in je hoofd? 
Wil je graag ontdekken hoe je aan onze academie verder met je verbeelding aan de slag kan? 
Kom mee op speurtocht op of volg één van onze leuke workshops. 
Wij helpen je graag uitzoeken welke richting bij jou past! 

 De speurtochten starten om 14u, 14u30 of 15u 

 De workshops starten om 16u of 16u30 
 Je maakt er kennis met al onze boeiende afdelingen muziek, woord en beeld 

 Duurtijd ongeveer 1 uurtje 
 Deelname is gratis 

Wij zorgen voor een leuke beloning! 

Locatie: Academie Deurne Boshovestraat 173  

NIEUWS uit DEURNE 

https://www.ccdeurne.be/
https://www.ccdeurne.be/
https://www.ccdeurne.be/feest
http://hirngespinst.be/
https://www.ccdeurne.be/barix
http://www.lapvzw.be/
https://www.youtube.com/watch?v=VpSSwPxZOGk
https://pinkpantherpaints.be/
https://leue.be/
https://esoheweyden.be/
http://vitalskiblog.blogspot.com/
https://www.ccdeurne.be/homexxl
https://www.ccdeurne.be/edith22
https://www.huisalma.be/programma/on-point/
https://www.huisalma.be/programma/on-point/
https://www.sprookjes.be/
https://www.grofgeschud.eu/
https://www.instagram.com/itslizaay/
https://www.instagram.com/abrahamblue/
https://www.mixcloud.com/radiorix/
https://www.mixcloud.com/radiorix/
https://ttk.antwerpen.be/Tickets/Register
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/circus-boelaere/welkom/circus-boelaere-op-2-en-3-juli-een-familiefestival-vol-clownerie-muziek-en-acrobatie
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/circus-boelaere/welkom/drie-supertips-voor-circus-boelaere
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/circus-boelaere/welkom/drie-supertips-voor-circus-boelaere
https://www.ccdeurne.be/oltvrijdag
https://www.facebook.com/oltvrijdag


Ibex leest  
Onze school neemt deel aan het project ‘Lezen in actie’ waarmee 

we extra inzetten op de leesmotivatie van al onze leerlingen. 

In de maandelijkse nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte en geven we 

graag wat tips en ideeën voor thuis. 

 

Probeer jij ook deze zomer zoveel mogelijk  

opdrachten van deze leesbingo uit te voeren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel zomers leesplezier! 

 



ECO-NIEUWS 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 25 mei stond er  op onze school één van de  

17 klimaatdoelstellingen voor een leefbare aarde in de  

aandacht. 

Met z’n allen werkten we rond het  

Thema WATER. 

We ontdekten verschillende watergeluiden, proefden van water 

met een smaakje,  deden een waterbingo, dansten, kregen uit-

leg over het zuiveren van water, experimenteerden met water-

proefjes en nog zoveel 

 

TIPS om thuis ook wa-

ter te besparen: 

 Neem een dou-

che van maxi-

mum 5 minuten. 

 Gebruik het wa-

ter waarmee je je 

groenten spoelt 

om je planten te 

gieten. 


