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Een prachtig klinkerloos gedicht van Renée De Vleeschhouwer (L4C)
geschreven tijdens de poëzieweek.

Jaarthema: “Vele pluimen maken sterke vleugels”

Er werden al heel wat talenten gedemonstreerd én gefotografeerd op school! Aan de ramen van de
speelzaal vind je een foto van elke klas terug! Misschien deelde de juf of meester deze foto ook wel
via Questi. Met kettingen van apennoten op onze speelplaats hielpen we de vogels (symbolisch) de
winter door komen. Zo leren we iets te geven, iets te doen voor iemand anders. Want iemand anders
blij maken, maakt ons ook gelukkig! Dit past ook al bij onze solidariteitsactie, waar u op de volgende
bladzijde meer over leest. In maart leren we de kinderen weer nieuwe vogels kennen. Bent u ook al
benieuwd naar wat deze vogels ons zullen leren?
Onze leerkrachten kregen in februari ook heel wat pluimen … Ook daar kan u verderop meer over
lezen!



Nieuws

Vastenactie? Speelgoedmarkt!
Op donderdag 30 maart organiseren we weer een
speelgoedmarkt met de lagere school. Heb je speelgoed,
knuffels en/of kinderboeken die nog in goede staat zijn, maar
niet meer gebruikt worden? Dan mag je die vanaf woensdag 22
maart meegeven naar school met je zoon of dochter. Elke klas
richt een kraampje in en de kinderen oefenen hun
verkooptechnieken en gaan zelf op zoek naar iets leuks. Het
speelgoed wordt verkocht aan kleine prijsjes en de opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar
steunen we heel graag de nationale actie 12-12 (Belgisch consortium voor noodhulpsituaties) ten
voordele van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook de niet verkochte spullen
komen goed terecht en schenken we aan een lokaal initiatief (vorig jaar aan het VLOS: Vluchtelingen
Ondersteuning Sint-Niklaas).

Schooldoorlichting
Eind januari ontvingen we de onderwijsinspectie op onze school. Zij hebben een hele week lang de
kwaliteit van onze school onderzocht. Meer specifiek keken zij naar het kwaliteitsontwikkeling van de
school, de onderwijsleerpraktijk in het kleuteronderwijs, de onderwijsleerpraktijk in de vakgebieden
Nederlands en Wiskunde in de lagere school en de leerlingenbegeleiding. Het hele team is heel trots
om te kunnen meedelen dat onze school over de hele lijn een heel goed rapport kreeg van de
inspectie! Uiteraard zijn er altijd dingen die nóg beter kunnen en daar gaan we natuurlijk ook graag
mee aan de slag.

Oudercomité - Eetfestijn!
U zal binnenkort een flyer krijgen over het take-away eetfestijn. Op
zaterdag 18 maart hoeft u niet zelf te koken! Bestel gewoon tijdig een
lekker gerechtje bij ons en kom het ophalen. Opwarmen en smullen
maar!
Het oudercomité verzorgt deze take-away en zamelt via deze weg geld
in om projecten op onze school te kunnen realiseren. Denk maar aan
onze mooie wand aan de inkom!

Het oudercomité is trouwens nog op zoek naar nieuwe leden en
bestuursleden. Wil je
graag meewerken
aan evenementen op
onze fantastische

school? Gewoon een helpende hand zijn, of ook mee
uitdenken en organiseren? Alles kan! Zet alvast de
volgende vergadering van het oudercomité in je
agenda (maandag 24 april om 20u)!



De auto keren in de straat? Liever niet!
Iedereen brengt zijn of haar kind graag veilig naar school. We vinden het ook heel
fijn dat er zoveel kinderen zijn die te voet of met de fiets naar school komen.
Voor wie zijn/haar kind met de auto naar school brengt, gelieve uw auto niet te
keren in de nabijheid van onze schoolpoort. Maak gebruik van de grote parking of rij
een blokje om. Wanneer u zich keert aan de schoolpoort hindert u het zicht van
onze gemachtigd opzichters en maakt u het gevaarlijk voor de fietsers en ander
doorrijdend verkeer.

Rookvrije school
Onze school is een rookvrije campus. We herinneren u er graag aan dat
ook aan de schoolpoort (op het voetpad) niet gerookt mag worden. Zo
proberen we onze kinderen zo weinig mogelijk in contact te laten
komen met roken.

VZW Uilenspel zoekt vrijwilligers
Uilenspel biedt studieondersteuning aan jonge kinderen uit een maatschappelijk kwetsbaar gezin.
Uilenspel is sinds september 2022 opgestart in Sint-Niklaas en is nog op zoek naar geëngageerde
vrijwilligers uit de buurt.
Wat doet een Uilenspelvrijwilliger?
Als begeleider ga je gedurende het schooljaar 1 uur per week langs bij een gezin in jouw buurt.
Gedurende minstens 1 schooljaar stimuleer je op een speelse manier de schoolse vaardigheden van
een kind uit de 3e kleuterklas, het 1ste of 2de leerjaar. Je bouwt een vertrouwensband op, maakt het
gezin wegwijs in de buurt en betrekt hen bij Uilenspelactiviteiten.
Heb je interesse? Meer info kan je hier vinden.

Jeugdboekenmaand
Met het thema “GELUK” doet de jeugdboekenweek mee aan ons
jaarthema! Op school zetten we de boeken nog eens in de kijker.
Maar eigenlijk doen we dat het hele jaar door! Want lezen is leuk!
Iedereen Leest houdt weer een jeugdboekenmaand-wedstrijd!
Barbara Rottiers en Bill Barberis, meter en peter van deze
jeugdboekenmaand, willen heel graag weten van welk boek jij
gelukkig wordt. Maak een mooie foto of filmpje met je geluksboek en win een boekenpakket of
bezoekje van Barbara en Bill! Kijk zeker ook eens naar dit promofilmpje!

Bewegingstip
I like to move it, move it… Bewegen, bewegen en nog eens
bewegen! Maar hoe laat je je kind thuis meer bewegen?
Laat de auto eens aan de kant staan en kom naar school met de
fiets of step. Kan je kind thuis helpen met klusjes te doen?
Stofzuigen, afstoffen, de tafel dekken,... En het allerleukste van al:
Speel samen een spelletje! Tikkertje, verstoppertje, 1,2,3 Piano,
“mama/papa” zegt,... Je kind kent vast genoeg leuke spelletjes!

https://docs.google.com/document/d/1Tin32NcBxxLKUemPrETXjhHx09tEQS3g/edit?usp=share_link&ouid=113982805127698170470&rtpof=true&sd=true
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiedereenleest.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D3f30d2c8baae7329db619437e%26id%3D85467ebb3d%26e%3Db455ffa0d5&data=05%7C01%7Cannelies.wangen%40odisee.be%7C005c125641d045ee0f3308db16fffdaa%7C5e74901d334f46e396d147d842585abd%7C0%7C0%7C638129060966870664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BD5yQgc8uNoI%2BhVPrbWdn4FoqT2AO6h5NYLTfKCsuNY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiedereenleest.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D3f30d2c8baae7329db619437e%26id%3Dedb16156d0%26e%3Db455ffa0d5&data=05%7C01%7Cannelies.wangen%40odisee.be%7C005c125641d045ee0f3308db16fffdaa%7C5e74901d334f46e396d147d842585abd%7C0%7C0%7C638129060966870664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KTaCtM465Mzb8pmoZEZkb1mml7wxtVupH1havc2%2BvG0%3D&reserved=0


Questitip
Heeft u problemen met de app? Of ging er iets mis? Dan kan u altijd rechtstreeks
met de makers van de app contact opnemen (support@questi.com) .
Zij geven u ook graag dit filmpje mee om de mogelijkheden van Questi voor ouders
te ontdekken. Opgelet, onze school gebruikt niet alle functies.

Ter info

★ Verslag vorige vergadering oudercomité
★ Volgende vergadering van het oudercomité: maandag 24 april om 20u
★ Sport-en vrijetijdshoekje: Hier kan u informatie vinden i.v.m. sportkampen en culturele

voorstellingen voor de hele familie. Er is ook een tafelkampje en een taalkampje in de
aanbieding! Neem zeker een kijkje!

Familienieuws

We nemen afscheid van:

Gilbert De Clercq, vader van juf Ingrid De Clercq (opvang)

Belangrijke data

Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School

Maart

Do 2 KS: oudercontact

Vr 3 Infoavond 1e jaar OLVP secundair (leerlingen en ouders)

Za 4 Infodag 1e jaar OLVP secundair (leerlingen en ouders)

Di 14 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Wo 15 K1: uitstap naar ‘t Wollen Hof

Vr 17 Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Di 21 Einddatum aanmeldingen nieuwe inschrijvingen basisonderwijs

Vr 24 KS: Grootouderfeest

Ma 27 start aanmeldperiode voor 1e jaar secundair onderwijs

Di 28 L6: PEP-dag

Di 28 - Do 30 L6: oudercontact

Do 30 Infomoment instappers
LS: Speelgoedmarkt (Vastenactie)

mailto:support@questi.com
https://youtu.be/LKEAYnmWCbI
http://www.olvp.be/bawa/images/pdf/brieven/2023%2002%2006%20Verslag%20oudercomite.pdf
https://www.olvp.be/bawa/index.php/info/sport-en-vrijetijdshoekje


April

Za 1 - Zo 16 Paasvakantie

Ma 17 Instapmoment peuters

Di 18 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Wo 19 K3: Uitstap kinderboerderij De Barelhoeve

Vr 21 Einde aanmeldperiode voor het 1e jaar secundair onderwijs
Suikerfeest

Za 22 - Zo 23 Vormselvieringen

Ma 24 L5: American Games

Wo 26 L4: Leeruitstap Molsbroek

Do 27 L1: Piratenbaai

Vr 28 Rapport 4


